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Na memoria de Anisia Miranda, cubana e
galega, a miña compañeira durante 52 anos
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Presentacións

 

UN CRONISTA DA GALICIA AMERICANA

A

biografía de Xosé Neira Vilas é moi representativa dun modo de
ser galego que se deu no noso tempo, nomeadamente durante o
século vinte: a de andar por medio mundo sen deixar nunca de se
sentir e de proclamar a súa condición etnocultural de galego
de pura cepa. El foi primeiro un emigrante que saíu da aldea de
Gres, á beiriña do río Ulla, con destino a Bos Aires. Foi un emigrante algo
anómalo, pois nin viaxou en terceira clase nin tampouco colleu rumbo aos
lugares que daquela estaban de moda para a diáspora galega que saía cara ao
continente americano: Brasil, Venezuela, México ou Uruguai. El foi parar á
Arxentina, unha segunda patria para os galegos modernos, pero que daquela
estaba a comezar xa o seu devalo como destino inmigratorio para os europeos.
Con todo, a súa capital, Bos Aires, era a cidade do mundo que acollía maior
número de moradores galegos, incluídas as urbes galegas da Coruña e Vigo.
Moitos barrios porteños estaban inzados de xentes galegas e alí foi onde se
asentou, durante unha ducia de anos, o emigrante Neira Vilas.
Pero non tardou moito en deixar de ser un emigrante anónimo para
sobrancear como un activo dinamizador cultural e, tamén, como escritor en
lingua galega. Foi en Bos Aires onde fundou a librería Follas Novas, onde escribiu
dunha sentada o seu libro esencial, Memorias dun neno labrego, e onde se
familiarizou coa colectividade galega máis concienciada política e culturalmente,
participando en eventos singulares como o Congreso da Emigración Galega (1956)
ou formando parte das novas Mocedades Galeguistas. Logo, por razóns que teñen
que ver coa súa propia biografía familiar, trasladouse a Cuba en 1961, coa
revolución castrista no poder, nunha viaxe à rebours da emigración galega en Cuba,
que daquela comezara a abandonar a illa. Alí botou máis de tres décadas da súa
vida, que foron de gran fecundidade cultural e literaria, de modo que os primeiros
pasos dados nas beiras do Río da Prata consolidáronse claramente na cidade da
Habana, ao se apuntalar a súa dedicación ao cultivo da escrita e da cultura
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galegas. Sen esta experiencia non sería posible que a presenza dos galegos en
Cuba atopase un cronista coma Neira Vilas, pescudador impenitente das
pegadas de Galicia nas terras cubanas.
A viaxe a Cuba, con ser pouco común para a época en que se produce, tamén
cómpre entendela na liña dunha vella historia de relacións entre Galicia e a «pérola
das Antillas», na que tanto milleiros de paisanos anónimos como figuras senlleiras
da literatura e da política (pensemos en Curros Enríquez, Waldo A. Insua, A. Villar
Ponte, Basilio Álvarez ou Alfonso D. Castelao) procuraron unha nova vida. Neira
Vilas xa se «urbanizara» en Bos Aires, pero para moitos inmigrantes de procedencia
galega chegar á cidade da Habana foi a ocasión para adquirir unha mínima cultura
urbana e, sobre todo, aprender o valor da instrución como factor de mobilidade
social e de recoñecemento da súa orixe étnica. Moitos sucumbiron ao proceso de
asimilación e outros descubriron que viñan dunha terra cunha lingua de seu, e
cunha cultura de raíz campesiña e popular que merecía ser recuperada e
transformada. Nesta construción imaxinaria dunha terra de promisión, a illa de
Cuba foi a que exerceu o maior poder de sedución sobre a sociedade galega da
época. Moitos galegos foron á illa caribeña como soldados de cota dun exército
colonial que, por querer manter os privilexios de minorías peninsulares e algunhas
crioulas, acabou por ter que padecer dúas longas guerras, delambas perdidas.
Algúns mudaron de bando, mesmo no propio ano 1898, como se conta nun dos
capítulos deste libro. Outros, despois de combater co exército perdedor,
retornaron á illa, como fixo Ánxel Castro, un emigrante de orixes lancarás que
exerceu como contratista de centrais azucreiras na zona oriental. Alí formou unha
segunda familia, da que procede o líder político máis influente da política cubana
da segunda metade do século XX.
Neira Vilas e a súa dona, Anisia Miranda, non tiveron que facer tal cousa.
Abondoulles con participar de forma entusiasta na experiencia política da
revolución iniciada en Sierra Maestra por Fidel Castro e o Che Guevara e,
ao tempo, integrarse activamente no sistema cultural cubano, quer editorial
ou quer de investigación. A presenza de Neira Vilas no Instituto de Literatura
e Lingüística, fundado por José A. Portuondo, permitiulle ter un acubillo para as
súas pescudas e, de forma especial, desenvolver a estratexia que xa comezara en
Bos Aires: facer cultura galega en terras de emigración. E así foi como un gran
patrimonio cultural forxado polos galegos asentados en Cuba desde o século XIX,
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constituído por xornais, revistas, libros ou fotografías, puido ser coidado, estudado
e logo divulgado por Xosé Neira Vilas, en varios libros e, desde logo, en centos de
artigos de xornal ou a través dunha copiosa literatura epistolar. O noso autor
actuou deste modo como un cónsul da cultura galega na illa de Cuba e, pola súa
man, retornou a Galicia un considerable legado desta, nomeadamente aquel de
maior valor simbólico, como é o referente a figuras maiores da cultura galega
(Rosalía de Castro, Murguía, Curros…) ou a institucións tan relevantes como a
Real Academia Galega, de orixes inequivocamente cubanas.
Este libro reúne por primeira vez tres publicacións previas que tiveran vida
independente, con idades diferentes e mesmo con familias editoras tamén
distintas. Pero posúen dous puntos de encontro que lle conceden unha clara
unidade. O primeiro é que teñen unha autoría única e o segundo é que tratan
temas de gran proximidade. Para dicilo con palabras do seu autor, son un
contributo ao estudo da «toda unha simbiose cultural» que marca a historia
común de Galicia e Cuba desde mediados do século XIX ata os tempos presentes.
A historia da Galicia contemporánea non se pode entender sen a «parroquia de
acolá», isto é, o que aconteceu nas beiras americanas do océano Atlántico.
A conxunción da Galicia europea e da americana fixo da identidade cultural e
política galega unha sorte de nación «dispersa» ou gallada. Como foi posible que
isto acontecese está contado de forma fragmentaria en moitos textos e
lembranzas que non sempre adquiriron os trazos necesarios para ser vistos como
unha interpretación global desta identidade tan orixinal como é a da Galicia
contemporánea. E pode ollarse esta historia desde outeiros ben diferentes pois,
en cada república americana e aínda en cada unha das súas grandes capitais,
pódense atopar trazos e sabores diferentes. Os procedentes de Cuba e da capital
habaneira son, cos da cidade de Bos Aires, os máis sólidos e de maior influencia
na configuración da cultura galega contemporánea. Por esta razón adquire un
valor de seu esta publicación, porque axuda a reforzar unha nova forma de
entender Galicia e porque arrequece o noso propio patrimonio cultural.
A decisión de dar a lume estes tres textos ten unha explicación situacional
que afecta a varias persoas e institucións. O autor dos textos aceptou con
entusiasmo esta idea e revisou as edicións primitivas. A Secretaría Xeral de
Política Lingüística acolleu a proposta de colocar esta publicación no marco do
convenio asinado co Consello da Cultura Galega durante o ano 2013. E,
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finalmente, tamén cómpre sinalar que os contidos dos libros aquí reunidos,
nomeadamente os dedicados á presenza de Rosalía en Cuba e ás pegadas da
lingua galega na cultura cubana, cadran moito ben co sesquicentenario da
aparición do libro de Rosalía de Castro Cantares gallegos e co trinta aniversario
da aprobación polo Parlamento de Galicia da Lei de normalización lingüística.
Pero o que importan son os contidos do libro e o estilo que lle dá un autor tan
consolidado como é Xosé Neira Vilas. Porque todo isto está contado polo
miúdo nunha prosa que se debulla doadiña e que corre mainamente, como auga
na cal do muíño, cara á fervenza intelectual que sempre é a lectura dun libro.
Ramón Villares
Presidente do Consello da Cultura Galega
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POLO AMOR A GALICIA

Sempre na mente has de ter a Ítaca.
Chegar alá é o teu destino.
(K. Kavafis)

S

empre na mente tivo a Galicia e chegar a ela foi o seu destino. Esta
podería ser, relatada en síntese, a biografía epopeica de Xosé Neira Vilas,
quen abandonou a Galicia «da terra» despois de terse criado e, polo
tanto, de pertencer e adquirir un fondo coñecemento da sociedade rural
e das claves que levan a entender o seu funcionamento. Emigrou
empurrado pola vontade de procurar o saber e a Galicia-Ítaca dos soños trasterrados. Foi a súa, coma a de Ulises, unha viaxe iniciática, un periplo que comezou,
en 1949, no Bos Aires en que exercían maxisterio de vocación galeguista, dende
xa antes da Guerra Civil, Eduardo Blanco-Amor, Emilio Pita ou Rodolfo Prada, e
aos que se virían a sumar, tras o desastre bélico, Luís Seoane, Castelao, Ramón de
Valenzuela e tantos outros. E alí, ao carón de todos eles, nace o novo Xosé Neira
Vilas que aprende a ler e a interpretar a historia do seu país e a de si propio de
forma ben distinta á que ditaba o conformismo. Tal como fai o Balbino, aquel
neno preguntón e un chisco insolente que non comunga con rodas de muíño,
pero que nunca abandona unha visión adánica das cousas e do mundo. É o Xosé
Neira Vilas que renace á consciencia e ao galeguismo, aínda que sen renunciar
ao idealismo necesario para se embarcar con abnegación en empresas tan románticas e admirables como a promoción do libro galego en América Latina a través
da constitución da distribuidora Follas Novas.
De espírito inconformista, un bo día de 1961 toma a determinación de
abandonalo todo para instalarse, na compaña da súa xa inseparable Anisia
Miranda, na Cuba da Revolución, á procura do home novo que había de nacer
dunha nova estrutura social. Na Habana, acabará traballando no Ministerio de
Industria e Agricultura seguindo o consello que lle dera o seu amigo Eduardo
Blanco-Amor: «Pepe, nunca fagas profesión da túa afección». Así que unha parte
do día dedícao, pro panem lucrando, aos ingratos labores administrativos, e as
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horas restantes ao gozo do espírito que lle reportan as actividades do estudo e
a escritura. E sempre, no máis íntimo, nuns momentos e nos outros, segue a
palpitar o seu amor por Galicia. Neste clima da quentura habaneira e de ansias
por coñecer os traballos e os días dos fillos e fillas de Galicia na emigración, está
o xerme de moitas das máis brillantes ideas e dalgunhas das mellores páxinas de
Xosé Neira Vilas. Durante este período, Neira Vilas documéntase e prepara
títulos particularmente interesantes que se editarán anos despois en Galicia
para o gozo intelectual e sentimental de todas e todos nós: Galegos no Golfo de
México (1980), Rosalía de Castro en Cuba (1992), A lingua galega en Cuba
(1995), Galegos que loitaron pola independencia de Cuba (1998).
Os tres últimos títulos son os que se recollen no presente volume. Posúen entre
eles un nexo común que fai xustificable o traballo de compilación que se realiza:
os tres narran capítulos sobranceiros da historia da presenza de Galicia en Cuba, a
que foi terra de promisión do pobo galego durante máis dun cuarto de século.
Trátase de auténticos prodixios de erudición sobre o éxodo e asentamento do pobo
galego na illa do Caribe. Neles atopará o lector ou lectora noticia e mención a
canto episodio –algún ben heroico– protagonizaron os galegos e galegas nos máis
diversos ámbitos, for nos da cultura, o xornalismo ou a política, for nos da
industria, o comercio ou a empresa. Neste marco de referencia ocupa un espazo
moi importante a lingua, que como marca identitaria importantísima, impregnou
toda a actividade daqueles milleiros de galegas e galegos que deixaron abundantes
mostras do seu léxico nas variantes lingüísticas locais da illa, o que constitúe unha
riqueza notable na capacidade que tivo sempre o pobo de galego de integrarse ás
sociedades novas deixando boa mostra do que somos e como o expresamos.
Galicia foi, para Xosé Neira Vilas, inicio e fin dunha viaxe epopeica
impulsada polo amor a ela. Póñense agora novamente á disposición de todos e
todas unha parte importante do relato desa viaxe. A viaxe que, dun xeito ou
doutro, é a de todo o pobo galego. Parabéns, pois, para Neira Vilas e para o
Consello da Cultura Galega por rescataren este anaco excelso da nosa historia
colectiva, en relato sabio, documentado e ameno de Xosé Neira Vilas.
Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística
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TRES LUCES NO VIEIRO DA EMIGRACIÓN

T

res libros nun só volume. Tres proxeccións da Galicia emigrante, neste caso en Cuba, illa americana do mar Caribe coa que os
galegos temos vencellos de sangue, de historia, de irmandade.
Ese país entrañable do que todos oímos falar dende o berce,
dende as cancións que cantaban as nosas avoas, e dos ditos e
refráns, e das rumbas bailadas ó son da gaita, e dos emigrantes que voltaban
xeralmente ledos, falangueiros, lucindo guayabera branca e sombreiro panamá.
Toda unha simbiose cultural de ida e volta, orixinada no feito migratorio nuns
tempos en que nesta terra era unha necesidade imperiosa coller o barco e cruzar o Atlántico na procura dun horizonte novo e dunha existencia algo mellor.
Ademais de gañar o pan de cada xornada e aforrar un algo, talvez para desempeñar unhas leiras ou redimir uns foros, e para axudar ós que ficaban nesta orela, aqueles emigrantes asumiron o país de destino e, sen deixaren de ser galegos, foron tamén
cubanos, tomaron parte nos avatares sociais e políticos e no diario rolar dos que alí
naceran, en fin, da peripecia daquel pobo do que pasaron a formar parte.
Cadroume de vivir nese entrañable país trinta e un anos. Eu escribía, sobre
todo, libros de contos e novelas. Cando me acheguei ó labor que alí desenvolveran
os nosos emigrantes, deixei por anos a ficción narrativa e dediqueime a investigar
arredor da súa presenza e da súa actuación en xeral. Tras anos nesa busca, fun
publicando diversos libros. Nesta ocasión refírome só a tres deles debido a que
foron editados hai moito tempo, están esgotados, abranguen temas que teñen
entre si certa relación e que o Consello da Cultura Galega tomou a iniciativa de
publicalos xuntos. Son estes:
A lingua galega en Cuba (Consello da Cultura Galega, 1995). É o primeiro traballo en que se analiza a presenza da lingua galega máis alá das nosas fronteiras.
Comprende temas como a fala viva nalgúns sectores e zonas xeográficas, a nosa
lingua na prensa galega de Cuba e na prensa periódica cubana, así como no libro,
nos anuncios comerciais, nas revistas universitarias, nas asociacións de emigrantes,
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na gastronomía, nas artes de pesca, en cancións, alcumes, oficios, lápidas funerarias, etc. Inclúese un apéndice coa referencia de 82 artigos sobre a lingua galega e
de 401 textos en prosa e poesía, publicados en Cuba.
Rosalía de Castro e Cuba (Padroado Rosalía de Castro, 1992). Rosalía sempre foi
venerada en Cuba polos galegos e estudada por especialistas cubanos. O volume
abrangue temas como a difusión de Cantares gallegos na Habana; un coro de nenos
que cantaba e recitaba poesías de Rosalía; o nome de Rosalía nas escolas; un semanario titulado Follas Novas e unha revista, Rosalía; unha sociedade de declamación
que leva o seu nome; a relación de Rosalía e da súa familia cos emigrantes galegos
de Cuba; a publicación de Follas novas na Habana (poemario dedicado ós nosos
emigrantes alí asentados) e outros temas.
Galegos que loitaron pola independencia de Cuba (Ediciós do Castro, 1998).
Contén nomes e apelidos, lugar de orixe, idade, profesión e data en que cada un
se incorporou ó Exército Libertador. Pódese ver aquí a nómina de emigrantes
mambises que combateron nas guerras pola independencia, que comezaron en
1868 e en 1895, así como un capítulo sobre José Martí e os galegos, e outros
referidos a aconteceres históricos e a feitos heroicos protagonizados polos nosos
emigrantes nas loitas sociais durante os primeiros 50 anos da nova república.
Estes tres libros, reunidos agora nun só volume, teñen máis unidade do que
a primeira vista puidera supoñerse. Vemos os emigrantes galegos utilizando,
defendendo e divulgando a lingua que os une e que constitúe un inequívoco
signo de identidade; aparecen xuntos galegos e cubanos enxalzando a figura da
gran poeta, da voz máis alta e perdurable da poesía galega, a voz dunha muller,
Rosalía de Castro, que é referencia para todos e, en especial, para os trasterrados;
e, por último, vémolos xuntos loitando pola independencia e a liberdade dunha
terra que aprenderon a amar e que fixeron súa.
Velaí, pois, a coherencia deste volume, desta triloxía que abrangue tres significativos capítulos da nosa emigración en Cuba que nos mostran a dimensión
dun labor colectivo de homes e mulleres que aman a súa patria de orixe e a levan
con eles máis alá do mar.
Como autor só me resta engadir que lles agradezo ó Consello da Cultura Galega
e a Secretaría Xeral de Política Lingüística a iniciativa de dar a coñecer esta obra.
X. N. V.
18

Neira Vilas_PRIMEIRAS PAXINAS e&i.qxd 17/03/14 14:06 Página 19

autores & textos

Neira Vilas_PRIMEIRAS PAXINAS e&i.qxd 17/03/14 14:06 Página 20

Índice

 

8 PRESENTACIÓNS
16 ADRO
Tres luces no vieiro da emigración
23 A LINGUA GALEGA EN CUBA
177 ROSALÍA DE CASTRO E CUBA
313 GALEGOS QUE LOITARON
POLA INDEPENDENCIA DE CUBA
463 CODA

 

 

A LINGUA GALEGA EN CUBA

Neira Vilas_PRIMEIRAS PAXINAS e&i.qxd 17/03/14 14:06 Página 24

 

INTRODUCIÓN
Hai máis de trinta anos comecei a xuntar, na Habana, referencias, datos, papeis,
sobre a presenza da lingua galega en Cuba. Así, fun achegando noticias, investigando ós poucos, deixando constancia de cada feito, de cada actitude que tivese relación co noso idioma ó longo do tempo, nesa fermosa illa onde tantos paisanos viviron, amaron, loitaron e morreron. Todo é historia. Todo vén de moi
lonxe. Estamos xa no século XXI e a nosa emigración masiva a aquel país finalizou ó redor de 1930. Extínguense os homes e as asociacións, algún día –como
alguén dixo– só quedarán alí os nosos apelidos e con eles uns xeitos ou normas
de vida que deixou o avó chegado de Ortigueira ou de Becerreá, poñamos por
caso; unhas cancións de afastada resonancia; uns ditos, unhas lendas, un poema
de Rosalía de Castro ou de Curros Enríquez que alguén recorda. E unhas palabras galegas que insensiblemente se foron incorporando á fala común de cada
día, na que atoparon pracenteiro agarimo.
A obra máis acabada, a creación colectiva máis transcendente do pobo galego é a súa lingua, que constitúe o signo máis definidor da nacionalidade. Se isto
é así, se é Galicia «unha nación dispersa», un viveiro de emigrantes que andan
polos cinco continentes, témo-la obriga de estuda-la presenza da nosa cultura
(en sentido moi amplo) máis alá do Bierzo e máis alá do Atlántico.
En Cuba, como veremos, a nosa lingua veu sendo en boa medida o medio
expresivo natural das comunidades galegas, na cidade e no campo, na montaña e
no mar, nos bateyes e nas minas. Alí, ademais, formáronse moitos emigrantes e chegaron a utilizar na prensa e no libro o idioma que na aldea orixinaria fora apenas
unha amorosa clave familiar e de veciños, de boca a orella, sen maior valemento,
sen prestixio fóra do quinteiro. E os que cruzaron o mar cunha xa madurecida vocación galega exercérona naquela terra acolledora, tal os casos de Curros Enríquez,
Ramón Armada Teixeiro, Xan de Masma, Manuel Lugrís Freire, Antón Villar
Ponte, Luís Otero Pimentel, Nan de Allariz, Ramón Cabanillas...

25

 

Xosé Neira Vilas

Todo isto e máis tratamos de amosar sobre a presenza da nosa lingua en
Cuba. A riada migratoria galega que comezou, de xeito masivo, hai ó redor de
cento corenta anos, contribuíu, laboriosamente, a conformar aquela vizosa
nacionalidade e coidamos que é importante ir delineando a nosa achega, a nosa
presenza nos diversos eidos da vida cubana. Porque o noso pobo se insire doadamente nas terras a onde chega para residir e traballar sen perde-la súa propia
identidade.
Hai aquí referencias sobre a lingua viva, a súa vixencia ó longo dos anos, na
prensa dos emigrantes, na prensa cubana, no libro, na radio, no teatro, no ensino... Vai un apéndice que contén a análise de voces galegas na fala cotiá cubana, unha bibliografía con traballos dados a coñecer na illa referidos á nosa lingua e outra en que se recolle todo o publicado en galego, en revistas e
semanarios, durante o século XIX, moi fecundo neste terreo.
Este informe ou conxunto de noticias sobre o galego refírese unicamente a
Cuba. E permitímonos suxerir que se realicen investigacións semellantes noutras
áreas da nosa emigración.
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A FALA VIVA
Lingua dos homes do café
Á serra de Guamuhaya, dende San Blas, no centro da illa, chegou Castelao con
Virxinia e varias persoas máis, todos a cabalo, un día de xaneiro de 1939. Cabalgaron durante seis horas para arribar a un importante cafeal atendido por un
grupo de galegos. Castelao e os seus acompañantes, amais de axudaren nos traballos do secadoiro, tiveron longas conversas con aqueles emigrantes da serra.
Contoume Avelino Rodríguez –acompañante de Daniel dende A Habana– que
todo o tempo se falou en galego, moi espontaneamente, e que aquela comunidade de cafeais utilizaba sempre a súa lingua orixinaria como un xeito de afirmación da propia identidade e de vencello espiritual con Galicia. Disque eran
todos da provincia de Ourense, moi dados ó cultivo de cafeeiras.
Ourensán tamén era o finado Manuel Galán Marcos, con quen mantiven
correspondencia ao logo de 20 anos. Galán chegou a Oro de Guisa, na oriental Sierra Maestra –escenario da guerra de guerrillas que encabezou Fidel Castro contra o
réxime tiránico de Fulxencio Batista. Acompañábao un curmán seu. Asentaron en
plena montaña, plantaron cafeeiras e chegaron a ter unha importante empresa de
cafés, que seguiron rexendo os fillos de Manuel pois o curmán tamén morreu.
Entre outras innovacións, construíron os primeiros (e quizais os únicos) secadoiros
para o gran con teito corredío, o que, segundo me conta, ten substanciais vantaxes.
Este emigrante non só empregaba o galego con toda naturalidade, senón que
logrou que os seus descendentes se interesasen por el. Aínda máis: aquel anaco
de terra que el humanizou e embeleceu co seu traballo chámase, dende hai máis
de tres décadas, oficialmente, Galicia. Así o bautizou e rexistrou como unha
homenaxe á patria distante. E en tódalas súas cartas antepoñía á data ese entrañable topónimo. É dicir, el estaba en Galicia, escribía dende Galicia. Da súa
Galicia tropical e montañesa.
Lingua de carboeiros
En Cuba, abundan as zonas lamacentas onde medran o mangle, a llana, o patabán, especies axeitadas para facer carbón. Eran principalmente galegos os que se
dedicaban a este traballo (como galegos eran os que andaban vendéndoo polas
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rúas das cidades nos seus carromatos) na Ciénaga de Zapata e en diversos illotes ou cayos do arquipélago cubano1.
Moitos galegos fixéronse carboeiros por extrema necesidade de subsistencia,
sobre todo a partir da crise mundial capitalista de 1929, ó que se engadiu a chamada «lei do 50 por cento» (en cada centro laboral tiñan que ser cubanos nativos cando menos a metade dos traballadores, unha argallada para dividi-lo
movemento obreiro, nunha época de moita protesta social).
Cortaban os paus, armaban o forno, que tiñan que vixiar día e noite, aturaban
enxames de feroces mosquitos, bebían auga de nube que recollían cando chovía,
durmían amoreados nun bohío en ruínas, embrutecidos na soidade do monte para
un cativo proveito cando o carbón era vendido. Todo aquilo foinos endurecendo,
fíxoos tomar conciencia de si mesmos, da situación que vivían. Outra razón para
facerse carboeiro era o estar perseguido por participar en loitas políticas ou sindicais. Por iso entre os homes do carbón había anarquistas, comunistas, xentes que
ían perfilando entre o fume e a laceira unha ideoloxía máis ou menos redentora.
Cando a Guerra Civil española, estaban coa República. Castelao comprobouno en Jigüey. Os carboeiros, que traballaban en cooperativa e saían do
monte só dúas veces no ano para vende-lo carbón, entregáronlle 385 pesos para
axuda-los nenos orfos da guerra. Era todo canto tiñan2.
Aqueles emigrantes –tamén o verificou Castelao– recordaban a Galicia e falaban galego. Galego falaban tamén os de Calabazas, na provincia de Camagüey,
os do Cayo Sabinal, segundo o testemuño do vello Alexandro Pena (aínda conservo as súas cartas, escritas na nosa lingua, nas que me invitaba a pasar uns días
con eles no monte, no tempo da seca, pero logo veu un ciclón e pouco despois
morreu de repente o meu amigo, e xa non fun) no monte só falaban o idioma
orixinario, pois todos eran paisanos e algúns ata parentes ou veciños de porta
con porta e emprega-lo castelán consideraban –igual que na aldea, antes de emigraren– que era cousa de señoritos. Iso dicíame o bo de Alexandro.

1

2

En 1970, nun traballo de investigación lingüística, feito pola Universidade da Habana, entre os poboadores da Ciénaga de Zapata, o equipo investigador atopouse cunha chea de voces que lles resultaban
estrañas. Nunha indagación complementaria comprobaron que eran voces galegas deixadas por varias
xeracións de carboeiros chegados de Galicia.
Véxase Castelao en Cuba, de X. N. V. (Ediciós do Castro, Sada, 1983).
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E galego falaban os carboeiros da illa de Turiguanó. Sóubeno cando estiven
alí, con algúns deles (todos ourensáns, xubilados) en 1980. Cónstame, ademais,
por ter conversado con varios paisanos no asilo da rúa Lugareños, da Habana,
que na comunidade –da que eles formaran parte– que se dedicaba a facer carbón, na extensa Ciénaga de Zapata, no sur da provincia de Matanzas, tamén se
empregaba acotío, para todo, a lingua galega.
Lingua de ferroviarios e azucreiros
A información de que dispoño, neste caso, non é completa. Quero dicir que non
me consta que fose así en toda a illa. Trátase de actividades moi dispersas, esparexidas polo mapa de Cuba, e só puiden obter testemuños (moi veraces, iso si)
dalgúns lugares do país.
Cuba ten ferrocarril dende 1837. Foi o terceiro país do mundo (en plena
colonia) en contar con este adianto. Cando rematou a Primeira Guerra Mundial, o prezo do azucre elevouse moito, tronzáronse frondosos bosques, queimáronse enormes árbores de madeiras preciosas, todo para aumenta-las plantacións de cana. Apareceron novas chemineas nos campos, novas fábricas ou
centrais azucreiras; compañías norteamericanas mercaron grandes extensións
de terra. Era a época das chamadas «vacas gordas». En función dese acelerado
ensanche agrícola e industrial, houbo que tender moitas liñas férreas e niso
andaron milleiros de emigrantes galegos, en grupos ou cuadrillas que rozaban
o monte, facían rebaixes, tendían travesas e raís. Tiñan campamentos improvisados, movibles, nos que cociñaban e durmían. Centos e centos destes
homes morreron de febre amarela e de paludismo, foron enterrados ó pé da
vía polos seus compañeiros. (Tense dito que había un galego morto por cada
travesa). Pois ben, sabemos, por testemuñas diversas que vivían en comunidade laboral e falaban unicamente en galego, que ademais de resultarlles un
medio máis axeitado de comunicación, máis natural, servíalles para eludiren a
intromisión nos seus problemas dos capataces non galegos. Anos despois,
viñeron os chamados repareiros (reparadores de vías). Deles tennos falado máis
dunha vez o poeta e narrador Samuel Feijóo. E tamén nos contaba que os oía
sempre falar galego, cando menos nas zonas de Santa Clara e Cienfuegos, que
el percorría.
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Moitos galegos incorporáronse á industria do azucre, sobre todo a partir da
citada expansión. Eran macheteiros, aporcadores, carreteiros (case sempre a traballo feito), así como obreiros –e nalgúns casos técnicos– vinculados ó proceso
industrial. Vivían en barracóns ou casas, falaban galego e eran moi populares as
cantarelas que por veces armaban nos bateyes.
Lingua de mariñeiros
Entre 1977 e 1979, crucei en lancha moitas veces a baía da Habana ben para ir
ó barrio de Casa Blanca, ben para percorre-la vila de Regla. En ámbolos dous
destinos procuraba atoparme con vellos pescadores galegos –case todos xubilados– que alí se asentaran e fundaran familia3.
Por uns fun sabendo doutros e coñecín mesmo nomes e andainas de moitos
que xa morreran, na cama ou naufraxio, pois dende máis de cen anos atrás este
arriscado facer nas augas do golfo de México fora unha sucesión de xeracións de
emigrantes mariñeiros.
Todos procedían das Mariñas. Todos viñeran de Mugardos, Ares, Redes, Pontedeume, Limodre... Todos chegaran á Habana con só trece, catorce, quince anos de idade.
Casa Blanca fora o destino orixinal de todos eles. Abundan alí os apelidos
galegos, as palabras galegas incorporadas á fala cotiá, hai un parque infantil onde
antes houbo unha cidadela ou conxunto informe de humildes vivendas, denominado Peixiño, e algúns vellos pescadores son chamados, agarimosamente,
polos seus nomes galegos: Xaquín, Anxo, Suso ou por alcumes entrañables:
Caseiro, Matapitos, Mourela.
Estes paisanos vivían en harmoniosa comunidade; reproduciron alí os seus
xogos e festas, cantaron as súas cancións, valéronse da sabenza dos seus refráns e
utilizaron a fala do país de orixe. Tivo, pois, presenza e vixencia colectiva a lingua galega nesas poboacións que abeiran o porto da Habana.
Foron os precursores da pesca de altura en Cuba, os mestres dunha nova xeración
de pescadores cubanos. E segundo ían transmitindo experiencias, deixaban polo
camiño, insensiblemente, palabras galegas aplicadas a avíos de pesca, especies obxecto de captura, fenómenos meteorolóxicos, partes da embarcación e do seu goberno.
3

Véxase Galegos no Golfo de México, de X. N. V. (Ediciós do Castro, Sada, 1980).
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Entre eles, tanto sobre terra firme como navegando, utilizaban sempre a lingua orixinaria, que non esqueceron endexamais, a pesar dos cincuenta ou sesenta anos de ausencia4.
Pescaban na ancha plataforma mexicana e en zonas de Florida logo de cruzaren o insondable pozo mariño utilizando viveiros, é dicir, uns fráxiles barcos
de vela que tiñan no centro un depósito con furados polas beiras, de modo que
o peixe (cherna sobre todo) chegaba vivo á Habana. Mantiñan unha fera loita
contra os temporais e contra a brutal explotación dos armadores.
Segundo testemuño recollido, alá polos anos vinte levaban sempre algúns
libros a bordo e, no descanso que facían na tardiña, un deles lía para os demais
novelas de Salgari, Jack London e outros autores e, ás veces, tamén poesías de
Rosalía, Curros Enríquez e Ramón Cabanillas. Isto da lectura decaeu un algo
cando, anos despois, tiveron radio. Mediante ondas medias tamén se comunicaban entre eles de barco a barco, ó ancho e ó longo do golfo, de xeito que a lingua galega foi e veu sobre este mar misterioso e rebelde.
Galego falaban tamén algúns paisanos taxistas tratando de adiviñaren a identidade do pasaxeiro; galego falaban moitos camareiros e cociñeiros de restaurantes da Habana, ata o punto de dárenlles nomes na nosa lingua a determinados
pratos; en galego protestaban os centos de leñadores que, contra toda prohibición, asistiron a un mitin republicano de Castelao, en Vertientes; e en galego
berraba o prestixioso líder sindical Manuel Porto Dapena cando se enfrontaba
nas rúas habaneiras á policía represora do tirano Gerardo Machado.
Lingua de mineiros
As minas de cobre de Matahambre, na provincia occidental de Pinar del Río,
son as máis profundas do continente americano. Cadroume de estar cun xeólogo canadense no realce máis fondo dunha delas, con 60 graos de temperatura.
Ó redor das minas –que datan dos primeiros anos do século XX– hai unha vila
duns trinta mil habitantes, que leva o mesmo nome. Nela viven galegos, coas
súas familias, vellos, xubilados, que nun tempo traballaron extraendo as pedras
4

Chegaron a contaxiar a veciños e compañeiros. En Casa Blanca aínda quedan cubanos (mesmo negros e
mulatos) e tamén inmigrantes canarios que poden soster unha conversación en galego.
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relucentes, de calcopirita. Conversei con algúns deles. Falamos en galego e de
Galicia, souben que foran moitos os que alí traballaran, que vivían en comunidade, lembrando o eido nativo, celebrando xuntos certas datas, certos días do
ano acendidos pola morriña; souben que entre eles, nalgúns casos mesmo cos
seus fillos cubanos, falaban sempre en galego.
Algo semellante ocorreu en zonas da rexión oriental da illa. O testemuño
veume a través de Faustino, un vello ourensán, de terras de Bande, que de mozo,
alá polos anos vinte, traballou nas minas de manganeso de Firmeza e de Ponupo. Facían vida comunitaria en campamentos, mercaban os víveres e cociñaban
e dividían tódolos gastos en forma de cooperativa. Igual cós de Matahambre,
realizaban festas en determinadas datas. A máis importante era a do 25 de xullo,
e non por Santiago Apóstolo (eran todos ateos naturais) nin polo Día de Galicia ou da Patria, pois nin esas conmemoracións estaban instituídas nin eles tiñan
unha conciencia nacional que os motivase. Pensamos que acaso fose un reflexo
das festas de Santiago de Cuba. O caso é que ese día poñían no cabo dunha
baloira un lenzo branco cunha franxa azul cruzándoo en diagonal e saían como
en desfile por toda a zona mineira a cantaren cancións populares galegas, nun
xeito de insólita procesión. Algúns poida que soubesen que aquel pano representaba a bandeira de Galicia, como un símbolo máis ben sentimental, pero
para outros era o pendón das procesións da súa parroquia nativa.
Estes mineiros do manganeso tamén falaban arreo en galego.
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NA PRENSA GALEGA
A Gaita Gallega, precursora
Estamos en 1885, ano do pasamento de Rosalía. A emigración galega a Cuba
vai a máis. Do porto da Coruña saen acotío barcos cargados de mozos que procuran un mellor vivir. Amais de homes, eses barcos levan xamóns, viños, calcetíns, encaixes de Camariñas... Hai unha relativa paz na illa despois dos dez anos
que durou a primeira guerra pola independencia, acendida por Carlos Manuel
de Céspedes en 1868.
Na Habana, existen dúas significativas institucións, creadas polos nosos paisanos: a Sociedad de Beneficiencia de Naturales de Galicia e o Centro Galego;
hai tamén un orfeón e dous importantes semanarios: El Eco de Galicia e Galicia Moderna.
Sae á luz nese contexto –a partir do 5-7-1885– o xornal mensual A Gaita
Gallega por iniciativa de Chumín de Céltegos (pseudónimo de Ramón Armada
Teixeiro) e de Roque das Mariñas (pseudónimo de Manuel Lugrís Freire).
Ámbolos dous son directores, redactores e administradores. Pasado un tempo,
Lugrís arrédase do proxecto, queda só Armada.
Publícanse poesías, narracións, comentarios sobre temas diversos, en ton
xeralmente festivo, e tamén traballos de afirmación da identidade de Galicia
seguindo o ideal rexionalista da época, destacando a nosa historia e tendo como
divisa principal a lingua galega.
A defensa da lingua é unha constante nestas páxinas. A xeito de definición, nun
dos editoriais consígnase que «o renacemento literario de Galicia vén collendo
novas forzas e a nosa lingua ocupa hoxe un posto brillante entre as rexionais».
Logo, dise que o idioma galego «é a única nota que o corazón do emigrado atopa
para lembra-la querida Terra». Valoran o idioma como clave no sentimento dos
transterrados e como xeito de que poidan mante-lo seu vencello máis entrañable co
eido orixinario. Consideran que «a lingua é a patria mesma, as tradicións, o xenio»,
e que todo isto cobra especial dimensión entre os emigrantes. Por último engaden:
«(...) a lingua en que nosas nais nos ensinaron a senti-las primeiras emocións; esa
lingua é digna e merecente de que teña no Novo Mundo un xornal escrito soamente nela».

33

 

Xosé Neira Vilas

A Gaita Gallega tivo moi favorable acollida non só entre os emigrantes galegos,
senón tamén nos medios cubanos de todo o país. É dicir, que o feito de que fose
unha publicación escrita en allea lingua non a deixaba na indiferenza. Ó contrario, temos lido comentos moi entusiastas sobre a súa aparición en xornais da
Habana, Güines, Cienfuegos, Matanzas e ata un saúdo en versos galegos no xornal Constitución, de Remedios, que di así:
Por aquí tamén falamos
a lingua da nosa Suevia;
¡Canto ben nos fan as causas
que fala A gaita gallega!
Dios lle dea a Chumín de Céltegos
i ós que traballan en ela,
sorte abonda, moita vida,
e todol-o que eles queiran.

Foi a primeira publicación periódica da emigración escrita totalmente en galego5.
Dúas publicacións nacionalistas
Despois de que se fundaron na Coruña as Irmandades da Fala (primeira fase institucional da etapa nacionalista), os seus postulados tiveron pronta resonancia no
ámbito da emigración galega de Cuba6. Isto reflectíase de moitas maneiras: no
enfoque cultural das sociedades, na creación de grupos nacionalistas, na utilización
dos símbolos galegos, nos editoriais e outras seccións da prensa galega da Habana.
O movemento tivo, ademais, a súa prensa específica. Primeiro, o xornal Nós7,
«Órgao da Xuntanza Nazonalista Galega d´Habana». Del editáronse só uns oito
números ó longo do ano 1921. Estaba dirixido polo musicólogo e xornalista ortigueirés Sinesio Fraga Vila. Nas súas páxinas, afirmábase mes a mes a identidade
histórica do noso país e proclamábase o seu dereito á independencia. Inseríanse
5
6

7

A segunda foi Terra, que comezou a publicarse en Bos Aires 38 anos despois.
De certa maneira, de Cuba veu o xermolo daquel movemento na persoa de Antón Villar Ponte, que
estivera emigrado na illa, onde fundou, en 1910, a revista Alma Gallega.
Fundado só uns meses despois da revista homónima que en Galicia deu nome á xeración así chamada.
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leccións de gramática galega, noticias do movemento nacionalista e saúdos e artigos recibidos de Galicia –entre os que destacan os asinados por Antón Villar Ponte
e Valentín Paz-Andrade–, así como poesías de Rosalía de Castro, Victoriano Taibo
e Gonzalo López Abente. Eran redactores deste xornal os membros da Xuntanza
Nazonalista Fuco G. Gómez, Tomás R. Sabio, Xosé Arias Portela, Camilo Díaz
Seoane, Arístides Estévez, Xoán Barreiro, Andrés R. Orjales e Baltasar Edreira.
A outra publicación (continuadora de Nós) foi a revista Terra Gallega, que
comezou a editarse nese mesmo ano 1921. Aparecía como voceiro da mesma
organización nacionalista e autotitulábase «paladín do honor da Raza Céltiga».
Tiña como lema unha frase de Fichte: «o signo da nazionalidade é o idioma».
Os seus postulados defínense nun decálogo titulado «As novas táboas do nazonalismo galego». Contido: autonomía de Galicia, autonomía municipal, cooficialidade dos idiomas galego e castelán, igualdade de dereitos políticos e civís
para a muller e para o home, repoboación forestal, entrega ós labregos das terras
incultas do Estado, e outros, de claro contido nacionalista e democrático.
«Novas da causa» é o título dunha sección en que se informa sobre o movemento nacionalista galego. Publícanse avisos e chamamentos para que os emigrantes se incorporen á institución arredista galega na Habana.
Vemos nestas páxinas traballos en prosa de Fuco G. Gómez, Antón Villar
Ponte, Xohán Vicente Viqueira, Tomás Rodríguez Sabio, Camilo Díaz Baliño (de
quen tamén se inclúen debuxos), Ramón Villar Ponte, Amaro de Vilamelle, Xosé
Arias Portela e outros, amais de poesías de Valentín Lamas Carvajal, Ramón
Cabanillas, Eduardo Vicente Zamud, C. L. Parapar, Sinesio Fraga, Manuel
Lugrís... Aparecen anuncios comerciais diversos, tamén en galego, entre os que
está, curiosamente, o dun poderoso banqueiro.
Estas dúas publicacións teñen un gran significado, pois afirman lucidamente a identidade de Galicia utilizando como vehículo natural a nosa lingua.
Portadas de revistas galegas
Chegamos a catalogar en Cuba nada menos que 71 publicacións periódicas galegas e chegamos á conclusión –logo de diversas indagacións– que endexamais
houbo en ningunha parte nin en ningunha época unha comunidade de emigrantes que tivese tan abondosa prensa.
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Pero non só contan os números, senón tamén a calidade. Mentres noutras
zonas de América (Arxentina, por exemplo, como caso máis sobranceiro) a
maioría das publicacións galegas son órganos de sociedades e, polo tanto, dilúense en noticias de nacementos, obituarios, vodas, viaxes de asociados, balances
económicos; en Cuba, as máis das revistas e semanarios eran independentes e,
polo tanto, en xeral, de moita mellor calidade. Non se trataba de que un asociado por ser tal recibise uns papeis impresos, senón que o lector era un transeúnte, un paisano que mercaba a revista na rúa, en calquera quiosco.
Pero esa publicación, de primeiras, tiña que namoralo entrándolle polos ollos
ata dar no corazón e producir un xeito de lostregada de morriña. E a lingua
–aínda nos que máis acentuado tivesen o complexo social de inferioridade con
respecto a ela– producía unha sensación restauradora de identidade.
A portada, pois, era moi importante. Imaxinámo-lo efecto sentimental que terían
nos emigrantes as portadas ou primeiras páxinas en galego, no século XIX, de cada edición d´A Gaita Gallega e, esporadicamente, as de El Eco de Galicia, Galicia Moderna,
Aires da Miña Terra, Follas Novas... E na centuria do XX (ata os comezos da década dos
trinta en que cesa a emigración á illa) ademais de Nós e Terra Gallega, de xeito continuado, podía verse por veces a nosa lingua no frontispicio de Suevia, Santos e Meigas,
Labor Gallega, Loita, Patria Galega, A Terriña, Cultura Gallega... En ocasións, o texto
era complemento de debuxos de Castelao, Xaime Prado, Kroyo ou Vidales Tomé,
principalmente nas portadas de La Tierra Gallega8, Galicia e Eco de Galicia9.
Cónstanos que ata os paisanos menos informados sobre a personalidade diferencial de Galicia, aínda que non empregasen a fala natal na emigración, sentían
certo orgullo íntimo ó ver frases ou páxinas en galego non só para eles, senón
expostas ante a demais xente, ante xente de fóra.
Edición especial de Galicia
Esta revista foi a de máis longa vida entre tódalas publicacións periódicas galegas de Cuba, pois comezou a saí-lo 25-7-1902 e deixou de editarse a partir do
8
9

Non é a de Curros Enríquez, senón a que fundou Roberto Blanco Torres, en 1915.
Abundan, sobre todo, os traballos de Vidales Tomé, que fotocopiamos para facer unha valoración da
presenza deste artista na prensa galega de Cuba.
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30-5-1930. Foi tamén unha das máis consecuentes coa causa de Galicia. Fundouna e foi o seu primeiro director-propietario Vicente López Veiga. Logo, o
máis do tempo, estivo dirixida por José Benito Cerdeira.
Para resumir, ademais dos problemas específicos dos emigrantes10, inclúe
temas como caciquismo, loitas sociais, emigración, biografías de galegos célebres, historia, música, teatro, xeografía, pedagoxía, industria, dereitos da muller,
problemas de economía en xeral, pesca, cuestións fiscais, centralismo, filoloxía,
literatura, folclore...
Era bilingüe, con ampla presenza da lingua galega. Nela colaboraron, en
prosa e en verso, figuras principais da nosa cultura desa época. Prudencio Canitrot era correspondente desta publicación en Galicia e representouna, en 1909,
nun mitin antiforal que tivo lugar en Redondela. En 1909 e 1910 publica
debuxos de Castelao, que se iniciaba como artista. Acolle con fervor a presenza de Basilio Álvarez na Habana, en 1912. Sostén con claridade a idea dunha
Galicia autogobernada e, durante 50 semanas, publica traballos de contido
rexionalista (a cargo de Rosendo Crueiro), nos que se tratan os temas máis sensibles do noso país.
O 25 de xullo de 1920 publícase unha edición especial de Galicia, escrita
totalmente en galego e de rotundo contido nacionalista. Insírense traballos en
prosa de Vicente Risco, Manuel Banet Fontenla, Ramón Villar Ponte, Aurelio
Ribalta, Xaime Quintanilla, Luís Peña Novo e outros, e reprodúcense poesías de
Curros Enríquez, Lamas Carvajal e Ramón Cabanillas. Castelao fai un debuxo
especial para a portada. Entre os textos desta edición aparece un «Chamamento
da Xuntanza Nazonalista Galega d´Habana».
Nun traballo sobre a lingua galega en Cuba, non podiamos deixar de mencionar esta importante revista (que nos seus postulados iniciais sinalaba que pretendía manter máis vivo cada día o amor á patria distante), e esta edición especial na que, con palabras en galego, se reafirman ideas encamiñadas a
consolida-la dignidade plena do noso pobo.

10

Principalmente os que están en Cuba, aínda que publica tamén crónicas e noticias referidas ós radicados
noutros países latinoamericanos.
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Títulos en galego de publicacións periódicas
Xa nos temos referido a tres publicacións periódicas galegas de Cuba escritas
totalmente na nosa lingua. Pero o curioso é que outras revistas e semanarios que
de xeito convencional denominamos bilingües, xa que utilizan indistintamente
o galego e o castelán, teñen títulos galegos.
Non temos en conta os casos en que o título pode lerse o mesmo en ámbalas
dúas linguas (Eco de Galicia, Galicia Gráfica, etc.), senón aqueles inequivocamente galegos. E se chamámo-la atención sobre isto non é só pola identificación
coa nosa fala por parte dos fundadores destas publicacións, senón polo que
significa como divulgación dela coa presenza das cabeceiras destas revistas e semanarios que circulaban e se vendían (como explicamos noutro apartado) xunto co
resto da prensa cubana.
Estas son as publicacións galegas de Cuba, catalogadas por nós, con títulos definidamente en galego: Aires da Miña Terra (1892-...), Airiños da Miña Terra
(1908-...), O Antroido (1886-...), Ard´o Eixo (1910-...), Follas Novas (1897-1908),
A Gaita Gallega (1885-1889), Lar (1940-1941), Loita (1939-1941), Nós (1921),
Patria Galega (1941-1960), Santos e Meigas (1908-...), Terra Gallega (1921-1922),
A Terriña (1908-1910), O Tío Marcos (1914).
Publicacións bilingües
Das 71 publicacións periódicas galegas de Cuba, tres estaban escritas totalmente na nosa lingua, quince en castelán, dúas con presenza mínima do galego,
catro que non puidemos verificar por non atoparmos exemplares. Que resta?
Pois unha cifra ben significativa: nada menos que 47 revistas e semanarios que
denominamos bilingües, pois utilizaban indistintamente o galego e o castelán.
Non imos enumeralas, pero si subliñar que o peso fundamental da prensa
galega de Cuba radica nestas publicacións. Algunhas tiveron vida efémera, pero
outras mantivéronse activas por moitos anos (Galicia, El Eco de Galicia, Follas
Novas, Cultura Gallega, Eco de Galicia, Cenit, por citar só algunhas). En total,
esta presenza xornalística cobre un período de case noventa anos.
En 1910, edítanse na Habana, simultaneamente, unhas trece publicacións
periódicas galegas bilingües. Isto coincide cunha maior afluencia migratoria e,
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polo tanto, cun maior potencial de lectores; aínda que non coñecémo-las cifras
de tirada de todas elas, sabemos que, polo menos, algunhas non baixan dos
cinco mil exemplares.
Toda a andaina ideolóxico-política da Galicia territorial ten repercusión
inmediata en Cuba e é rexistrada na nosa prensa; unha prensa en xeral progresista, non burguesa. O federalismo, o rexionalismo, o agrarismo, a creación das
Irmandades da Fala, o nacionalismo, todo ten na illa o seu eco oportuno e os
seus grupos de militantes organizados11.
Nesta prensa comezan o seu facer xornalístico moitos emigrantes, que van
adquirindo, co complemento de estudos máis ou menos regulares, unha verdadeira profesionalidade. E os que senten un saudoso rebulir vocacional van dando
a coñecer poesías e narracións en galego nestas páxinas. Hai algúns exemplos
moi destacados: Ramón Cabanillas, Ramón Armada Teixeiro, Manuel Lugrís
Freire, Fuco Gómez, Eduardo Núñez Sarmiento, Xosé Lesta Meis, Luís Otero
Pimentel e outros.
Por outra banda, esta prensa bilingüe enriquécese coa inserción de colaboracións remitidas por intelectuais radicados en Galicia. A nómina sería por demais
extensa e abondará con mencionar nomes como os de Manuel Murguía, Aureliano J. Pereira, Otero Pedrayo, Leandro Carré, Castelao...
Presenza diversa
Volvemos á prensa galega de Cuba, fonte rica, baremo para calibra-la variada
presenza da nosa lingua na illa a onde tantos paisanos emigraron.
Nesta ocasión, queremos mencionar –só de pasada– fitos, lostregadas, aparentes miudezas que, non obstante, revelan unha utilización diversa da lingua
escrita e unha intuición clara sobre a súa eficacia.
O semanario Eco de Galicia (1917-1936) tiña unha sección fixa titulada
«Páxina nazonalista», na que aparecían colaboracións coas sinaturas de Vicente
Risco, Manuel Banet Fontenla, Xohán Vicente Viqueira, Luís Peña Novo, Isolino Pérez, Vicente Rebollar, Basilio Álvarez, F. Rodríguez Quintana e outros
que asinaban cos pseudónimos Pau d´Acibro e Xan de Bentraces. Eran traballos
11

Tal é o caso da Xuntanza Nazonalista Galega da Habana, fundada arredor de 1920.
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de variado contido: teoría nacionalista, crítica do centralismo, defensa do idioma, atributos galegos, achegamento a Portugal. Outra sección fixa era «Lombeiradas», ben denominada, pois nela mallábanlle o lombo a algún «imbécil i
escuro» de Galicia ou da emigración. Por outra banda, dábase, ás veces, neste
semanario o feito curioso de que en textos redactados en castelán os topónimos
aparecían escritos en galego: Rianxo, Sobrado dos Monxes, etc.
Na revista decenal bilingüe Airiños da Miña Terra, que comezou a saír en
1909, invítase á mocidade galega, «amante de las letras patrias», a mandar colaboracións preferentemente escritas en galego. En galego tamén, aparecen cartas
que algúns lectores mandan ó director.
La Alborada é o nome dunha revista mensual que fundou Roberto Blanco
Torres (Fray Roblanto) en 1911. Mantiña unha sección permanente, de contido mixto, en galego, titulada «Contos e lerias». A Terriña (fundada en 1908),
amais de poesías de diversos autores, publicou en sucesivas edicións O catecismo
do labrego, de Lamas Carvajal. Na revista Galicia non só se incluían poemas e
prosa de ficción na nosa lingua, senón tamén, moi seguido, artigos sobre temas
variados. E Cultura Gallega tiña unha sección fixa titulada «Contos e paus».
Inspirada no título dunha popular zarzuela de Linares Rivas, comezou a
publicarse na Habana a revista Santos e Meigas, en 1908. Na primeira entrega,
dise que asume como un deber a defensa de Galicia, os seus valores, o seu idioma. Ademais de utilizalo abondosamente, convoca un concurso para contos en
lingua galega. Estaba dirixido, sobre todo, ós mozos emigrados coa arenga de
«Rexurdan, rapaciños, rexurdan!».
Arenga, por así chamarlle, aínda que doutro carácter, era tamén a que apareceu o ano 1916 no xornal decenal Galicia Nueva, que dirixía Eugenio Mañach.
Respondía ós intereses dun partido (na oposición) do Centro Galego. O Centro instituíra unha Caixa de Aforros para os emigrantes. Galicia Nueva arremetía contra os que a dirixían denunciando supostas fraudes, manexos avoltos,
trampulladas. E aínda que publicaban moi pouco en galego, consideraron que a
nosa lingua resultaba máis eficaz para conmove-los paisanos. E, por iso, no final
dun extenso e corrosivo manifesto expresaban: «¡Traballadores! ¡labregos! ¡Mariñeiros! ¡Fuxide dos santós! ¡Nada de Caixas! ¡Ide ós Bancos, á fonte limpa!»
Son só unhas mostras da presenza diversa da lingua galega.
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NA PRENSA CUBANA
Presenza inicial
Alá polo ano 1973, dedicámonos a remexer, en bibliotecas e hemerotecas da
Habana12, na busca do texto galego que primeiro se publicou en Cuba. Non nos
importaba que texto fose, só que estivese escrito na nosa lingua. Era unha procura afervoada, baseada no vencello remoto, entrañable e fecundo existente entre
Galicia e a illa. Sabiamos de antemán que algúns textos galegos foran publicados
no Diario de la Marina no último terzo do século XIX como reflexo da nosa emigración, que comezou a ser masiva, como levamos dito, a partir de 1870. Pero
tiñamos que ir máis lonxe na busca. E seguimos pasando follas de vellos xornais.
De camiño, soubemos de vapores que chegaban alí procedentes de Galicia con
mercadorías diversas.
No teimoso recuar, chegamos a 1844. O 26 de novembro dese ano, no xornal Faro industrial de La Habana13, apareceu publicado o conto en verso «Rosa e
Pascual», de Xan Montero Telinge14. Polo que ten de significativo que un texto
galego apareza tan cedo nun importante xornal cubano, considerámolo un verdadeiro achado. Trátase, ademais, dun texto de certa extensión. Del transcribimos aquí só as cinco primeiras estrofas para que se teña unha mostra do galego
de Montero; máis aínda: do galego (que non sabemos se é exactamente o do
autor) tal como o deu a coñecer hai 150 anos o xornal habaneiro.
Hei de contar voto a tal
a historia dun meu paisano
que ten por nome Pascual
12

Fundamentalmente, na Biblioteca Nacional e na do Instituto de Literatura e Lingüística (que nun tempo
foi da Sociedade Económica de Amigos do País), por seren as máis importantes, as máis nutridas.
13 Circulou entre 1841 e 1851. Subtitulábase «Diario de avisos políticos, mercantiles, económicos y
literarios». Era propiedade de Antonio Bachiller e Cirilo Villaverde, dous prestixiosos escritores cubanos
da época colonial.
14 Naceu en 1797. Foi o reorganizador da masonería galega, deputado en varias lexislaturas e senador
vitalicio. Di Carré Aldao que era «uno de los liberales más significativos de Galicia, galano en la forma
y en la dicción del lenguaje». E Ricardo Carballo Calero comenta na súa Historia da Literatura galega
que este conto «pertence a ese tipo de literatura popular picaresca que certos forasteiros consideran a
única enxebre; a inspirada nas transgresións dos mandamentos referidos á libido».
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é á quen conocín antano
aló xúnta Portugal.
E contareina na fala
en que el mesmo ma contou
á quen lle pareza mala,
ou non a escoita é se cala
ou di que non lle gustou.
Atención, pois, que xa empeza:
Caladiños como bois,
oyan todos ó que reza
que de romperse a cabeza
teñen ben tempo despois.
Acolá na miña terra
que está de Ourense pretiño
é non muy lonxe da serra,
andaba durante a guerra
Guillade é ó meu sobriño.
Aló, vamos non baixaban
nin por Dios nin po los Santos,
mais era porque ventaban
que anque foran outros tantos
como porcos os mataban.
...............................................

Bohemia e os galegos
Esta popular revista habaneira naceu nos primeiros anos do século XX15. Ata
hoxe vén sendo non só unha das publicacións periódicas máis importantes de
Cuba, senón tamén de toda Hispanoamérica. Dende os anos vinte circula en
todo o subcontinente16.
15

Ángel Quevedo, o fundador-director, moi afeccionado á música, bautizouna con ese nome en homenaxe
a Puccini, pola ópera La Boheme, que se estreara en Turín en 1896.
16 Guillermo Cid, un ourensán que viviu en Cuba máis de 60 anos, percorreu toda a América do Sur
promovendo esta revista.
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Pois ben, o 25 de abril de 1915 saíu unha edición galega de Bohemia, edición
especial, en papel cromo. O tema capital desta edición era o Centro Galego da
Habana, a súa historia e a descrición dos servizos de índole sanitaria, cultural e
recreativa que prestaba ós asociados. Aparecía profusamente ilustrada con fotografías da clínica La Benéfica, do Palacio Social, das delegacións do interior do
país, do colexio Concepción Arenal, e con reproducións de cadros que formaban
parte da pinacoteca da institución. Na portada, o escudo e a bandeira de Galicia.
Pero o que aquí máis nos importa salientar é que Bohemia tamén incluía textos –prosa e verso– en lingua galega. Textos de Eduardo Pondal, Luís E. Rey e
Ramón Cabanillas17.
En España Republicana
Primeiro foi a revista mensual Nosotros. Un día deixou de saír. No seu lugar
comezou a editarse o tabloide quincenal España Republicana, xornal que concitaba amplas simpatías non só entre os exiliados da Guerra Civil e a maioría dos
emigrantes, senón tamén nos medios cubanos, debido á solidariedade que, de
xeito efectivo e constante, mantivo o pobo de Cuba, nas súas capas sociais máis
diversas, coa Segunda República18.
Non só porque se publicaba na Habana, senón polo apoio que recibía dos
milleiros de subscritores que tiña ó longo da illa, España Republicana era realmente un xornal cubano. E tamén o era pola variedade e calidade dos traballos
que nel publicaban xornalistas e debuxantes do país.
Dende 1947 ata a morte de Franco, en 1975 (é dicir, durante 28 anos)19, dirixiuno Manuel Carnero20, a quen coñecín ó pouco de chegar eu a Cuba, en 1961.
17

Do poeta cambadés aparece a poesía «A traxedia das follas», do libro Vento mareiro, que se publicara na
Habana dous anos antes.
18 Durante a Guerra Civil, na trincheira republicana loitaron combatentes voluntarios de moitos países.
De onde máis había (en relación co número de habitantes do país de procedencia) era de Cuba. E máis
serían se non fose que o entón xefe do exército, Fulxencio Batista, impediu a saída dun barco con preto
de mil homes.
19 Seguiu saíndo dous anos máis, pero co nome de Hora de España.
20 Exiliado. Naceu en Xaén e formouse en Madrid. Bo xornalista. Combateu no Quinto Rexemento co
grao de comandante. Despois da guerra, pasou á República Dominicana e de alí a Cuba.
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Carnero era un home moi sensible ás linguas e ás culturas periféricas do Estado español. E manifestaba unha especial simpatía por Galicia. Iso permitiunos
publicar no quincenario que dirixía non só traballos denunciando a marxinación galega e a prohibición do seu idioma (tal como ocorría co catalán e co éuscaro), senón tamén dar a coñecer textos diversos na nosa lingua. Textos de Rosalía, Castelao, Cabanillas, Seoane, Cunqueiro, Manuel María, Méndez Ferrín,
Celso Emilio Ferreiro e outros autores. Textos en prosa e en verso, de contido
moi variado. Os seis poemas galegos de García Lorca (en versión bilingüe), os
doce poemas galegos de homenaxe ó Che Guevara...
As páxinas dese xornal batallador estiveron sempre á nosa disposición, á disposición da cultura e da lingua galegas. E por iso lembramos con gratitude a
Manuel Carnero, un andaluz que nos quería.
Nas revistas Islas e Signos
Samuel Feijóo, poeta, novelista, debuxante, pintor, editor e «camiñante montés»
(como el adoitaba chamarse) dedicábase, fundamentalmente, ata non hai moitos anos, ás investigacións folclóricas. Nacera e vivira sempre na rexión central
da illa e gustáballe percorrer a pé casaríos e bateyes falando coa xente, indo e
vindo polas montañas de Guamuhaya e do Escambray, onde alternaba con campesiños, leñadores, arrieiros, baixaba logo para facer conversa con artesáns de
Trinidad e Sancti Spiritus, e cruzaba unha e outra vez a badía de Cienfuegos,
onde se atopaba cos homes do mar. Sempre indagando, anotando, gravando.
Vímolo facer, camiñamos de par del algunha vez monte adiante e soubemos da
súa paixón pola cultura popular.
Así é como logrou unha valiosa colleita de refráns, narracións, décimas, cancións, alcumes, remedios caseiros e toda esa sabenza acumulada polos pobos, que
chamamos folclore. Boa parte do que foi recollendo, en anos de afervoada procura, deuno a coñecer en libros de moito éxito, que hoxe son buscados con afán.
Pero o noso amigo fixo máis: fundou e dirixiu nos anos sesenta a revista Islas,
que editaba a Universidade Central. Era unha voluminosa publicación cultural,
cunha presenza constante dos temas folclóricos. Anos máis tarde, o Ministerio
de Cultura encomendoulle a creación e dirección da revista Signos, dedicada
enteiramente á cultura popular, incluídas as artes plásticas.

48

 

A LINGUA GALEGA EN CUBA

Samuel ofreceunos, sucesivamente, as páxinas de ámbalas dúas revistas para
que a cultura galega tivese un espazo. Publicamos na primeira, en versión bilingüe, unha selección de poesías de Uxío Novoneyra e os seis poemas galegos de
García Lorca, ademais dun traballo sobre Ramón Cabanillas e unha manda de
refráns21.
En Signos, demos a coñecer coplas, refráns, contos e outras expresións da cultura popular galega, que se inseriron á beira de parecidas mostras de países de
Europa, Asia e América (incluíndo achegas das culturas precolombinas). Editáronse números monográficos (sobre a India, Suíza, Polonia, Brasil...). Feijóo
visitaba previamente os países e logo elaboraba acertadas análises comparativas
entre as culturas populares de áreas moi diversas. As dúas publicacións chegaban
a universidades e centros etnográficos do mundo enteiro.

21

Coplas e refráns galegos tamén publicamos na revista Mar y Pesca, en tres ou catro ocasións, todos de
tema mariñeiro. (Unha das veces referidos exclusivamente á sardiña).
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ASOCIACIÓNS DE EMIGRANTES
Na Asociación Iniciadora e Protectora da Academia
Como é sabido, a Real Academia Galega naceu na Habana por iniciativa do ferrolán Xosé Fontenla Leal22, quen convenceu a un grupo de paisanos con inquietudes patrióticas, e creouse a primeira directiva da Asociación Protectora (que anos
máis tarde engadiu a este epíteto o de Iniciadora), presidida por Manuel Curros
Enríquez, o noso gran poeta emigrante. Comunicáronllo axiña, establecendo certas premisas, a don Manuel Murguía. Ese mesmo ano quedou establecida na
Coruña a Academia23.
O que nos importa agora é precisar en que medida a Asociación Iniciadora e
Protectora utilizou ou deixou de utiliza-la lingua galega. Nesa procura, andamos
hai algúns anos e o resultado foi positivo.
Chegou ás nosas mans un libro de actas da Sección de Propaganda da entidade24 e vemos que a partir da xuntanza que realizaron o 10 de setembro de
1913 utilizan acotío o galego. Supoñemos que isto se viña dando dende antes e
que nada ten que ve-la apertura do dito libro (o que ocorreu seguramente porque se acabaron os folios do anterior; a entidade levaba oito anos fundada).
Xa nese tempo viña facéndose uso do galego en programas de actos e nalgúns comunicados. Pero cando isto se xeneralizou foi dende 1916, quizais
como reflexo dos acontecementos que nese eido se viñan producindo en
Galicia: publicación de Nuestra afirmación regional, folleto de Antón Villar
Ponte, que tivera ampla resonancia, así como a saída do boletín A Nosa Terra,
que el dirixiu no comezo e, sobre todo, a fundación das Irmandades da
22

Igual que dous anos despois lograría que se estrease a canción galega Os Pinos, de Pondal e Veiga,
convertida logo no noso Himno.
23 A entidade iniciadora seguiu existindo na Habana. Ó longo de moitos anos, axudou economicamente
ó sostemento da súa homóloga da Coruña, con algunhas remesas de diñeiro e tamén editando en Cuba
diversos traballos (un dos últimos foi un folleto sobre toponimia de Galicia, do que remitimos á Coruña, nos
anos sesenta, toda a edición, en coordinación con D. Sebastián Martínez Risco, que era daquela o presidente).
A Asociación habaneira extinguiuse; foron morrendo os seus membros. O seu último animador foi Antonio
do Campo, bibliófilo, ex-profesor de francés no colexio Concepción Arenal.
24 Actuaba como secretario Jesús Peynó (1869-1918), lugués, xornalista, que emigrara en 1906. Na
Habana, fundou e animou varias publicacións e colaborou noutras, galegas e cubanas. Foi amigo de
Curros e de Fontenla, e mantiña frecuente correspondencia con Manuel Murguía.
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Fala25. Todo iso repercutiu emocionalmente, patrioticamente, na outra banda
do mar. E por iso acabamos de atoparnos cunha fermosa canle de correspondencia en idioma galego emitida a partir dese ano pola Asociación Protectora.
Cartas dirixidas a delegacións do interior de Cuba (que, pola súa vez, contestaban na mesma lingua), ás outras institucións galegas da Habana, ós asociados da
entidade, a algúns paisanos radicados por América adiante. O galego está presente tamén en convocatorias para actos diversos e nos recibos de pago das cotas
dos asociados.
Mais a lingua, que de por si é un valioso e imprescindible atributo de identidade, vai moi seguido acompañada, ademais, de expresións de sentimento galego e de
rexeitamento ós afáns niveladores do Estado centralista. Vexamos algunhas mostras.
Nunha carta a Felisindo Romero, ourensán radicado en Costa Rica, fálanlle
da «ansiada rexeneración desa terra sin igual que se chama Galicia, se os galegos
nos deixaramos perder ou que nos rouben o pouco de bo que xa nos queda, que
é o idioma, que si algún día foi hastra de reis, ó falalo hoxe algúns avergónzanse del facéndolle o xogo ó malfadado centralismo que cos seus brazos de ferro
acabará por afogar canto de bon haxa nestas irredentas rexións».
Dende Lugo, reciben unha carta, en castelán, de Manuel Amor Meilán, na
que lles fala de cuestións ás que eles responden axeitadamente (o 12-9-1916) ó
tempo que matizan: «Correspondemos á súa carta en galego porque esta Corporación ten acordado facer todos os seus documentos nesta doce fala, que si
hoxe se alcontra casi esquecida non por eso deixa de se-la máis agarimosa que se
pode falar (...) Nós entendemos que fala tan groriosa como a galega deben ter
en gran estima o falala todos os que a mamaron de rapaciños».
Este é o ton da maioría das cartas en galego que temos á man. Nelas a lingua
non é só un medio de expresarse, senón tamén motivación patriótica. A Asociación Protectora da Academia chegou a incluír na súa cabeceira de correspondencia a poesía «O falar das fadas», de Lamas Carvajal. Así era o fervor daqueles homes, daqueles emigrantes.
25

Antón Villar Ponte (1881-1936) nacera en Viveiro. Emigrou a Cuba en 1908. Fundou na Habana a
revista Alma Gallega. Colaborou na prensa cubana. Foi secretario da Asociación Protectora da Academia.
Dirixiu o Diario Español. En 1912, volveu definitivamente a Galicia.
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Pedimento e negativa
A partir de 1918, estendeuse en Cuba o movemento nacionalista galego. Xa mencionámo-la edición especial da revista Galicia (en xullo de 1920) e a aparición, en
1921, das publicacións Nós e Terra Gallega, ó que debemos engadir seccións de Eco
de Galicia, así como declaracións, manifestos, actos públicos e a creación da Xuntanza Nazonalista Galega.
Aínda que o movemento ía a máis, é comprensible que militaba nel só unha
minoría dos emigrantes. Eran poucos, pero moi dinámicos, moi combativos e,
ás veces, promovían xestións sabendo de antemán que rematarían en fracaso;
que só podían agardar un rotundo non. Pero igual teimaban. Querían que,
cando menos, quedase constancia de tales negativas.
Temos á man varias cartas en que a Xuntanza Nazonalista lle pide ó Centro
Galego as instalacións do Palacio Social para realizar algunha reunión especial
ou algún acto patriótico, aínda que deducían por adiantado que llelo ían negar.
E negábanllelo, claro, pero eles volvían pedilo unha e outra vez, con extensas e
discursivas cartas (en galego, naturalmente). Así era o xogo político dos nosos
paisanos en Cuba26.
Polémica a distancia
No ano 1914, suscitouse na Habana unha curiosa polémica polo proxecto
dunha cátedra de lingua galega na Península. Uns querían que fose en Galicia e
outros propoñían que se levase a cabo en Madrid. Seguramente, era un eco das
tirapuxas que habería nesta banda do mar sobre o mesmo asunto, aínda que, ás
veces, –son moitos os exemplos– estas cousas son tratadas con máis apaixonamento na emigración ca na Galicia territorial.
Ademais das discusións persoais e das formulacións que aparecían na prensa
galega da Habana, a Asociación Iniciadora e Protectora da Real Academia Galega pronunciouse por Madrid e, nunha axitada asemblea que tivo lugar no Centro Galego, a batalladora Unión Redencionista Galega (creada para loitar contra

26
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os foros)27 propuxo que a cátedra funcionase en Santiago de Compostela.
Ó outro día da mencionada asemblea, mandaron telegramas a Madrid e a Galicia informando dese acordo.
O semanario La Antorcha Gallega, equidistante da polémica, comentaba que
sería de lamentar que coa cátedra de lingua galega ocorrese como co ferrocarril
A Coruña-Santiago, que uns a propoñer que por aquí e outros que por alá, e
mentres, levaba unha chea de anos proxectado e as obras non comezaban.

27

Xosé Fontenla Leal era o presidente. En 1912, Basilio Álvarez estivera en Cuba, onde foi recibido con
grande entusiasmo polos emigrantes. E no soado mitin antiforal de Redondela, os galegos da illa
estiveron representados por Prudencio Canitrot. Todo isto indica o sentimento de rexeitamento que alí
había contra esa carga feudal e, de aí, a significación da Unión Redencionista.
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POETAS E NARRADORES
A pegada de Rosalía
Entrañable e fecundo foi o vencello de Rosalía de Castro e da súa obra con
Cuba. Como cantou as mágoas dos emigrantes, e de xeito moi preciso as dos
que arribaban a aquela illa, o seu canto tivo alí un eco singular. Non está de
máis enumerar algúns feitos. Cantares gallegos circula en Cuba ó pouco de ser
publicado28; en 1871-73 fúndase a Sociedad de Beneficencia de Naturales de
Galicia, noméana socia de honor e, en xesto de gratitude, dedícalle a esa entidade Follas novas, libro editado na Habana (aínda que por razóns técnicas se
imprimiu en Madrid) por Alexandro Chao; socia honoraria tamén do Centro
Galego; cando morre, as tres publicacións periódicas galegas que había daquela en Cuba (El Eco de Galicia, Galicia Moderna e A Gaita Gallega) converten
as respectivas primeiras páxinas en necrolóxicas fúnebres e, en edicións sucesivas, publican poesías e artigos de loanza e recordación da gran poeta, algúns
deles en galego; cancións feitas a partir de poemas dela son cantadas por solistas, orfeóns e ata un conxunto de escolares; proxéctase dende A Habana
erguerlle un mausoleo en Iria e fanse colectas e chamamentos encamiñados a
ese fin; de Cuba recibe axuda cando se atopa enferma e en precaria situación
económica (como recibirán máis tarde as súas fillas Alexandra e Gala); fúndase a Sociedad de Declamación Rosalía de Castro, e as revistas Follas Novas na
Habana e Rosalía en Santiago de Cuba; en 1937 celébrase con actos, concursos e actividades diversas o centenario do seu nacemento e, en 1985, conmemórase dignamente o centenario da súa morte. Este é só un resumo, unha síntese do que vén significando Rosalía naquel país caribeño. Hai moito máis. Por
exemplo, José Martí, Heroe Nacional de Cuba e gran poeta, citou nunha ocasión, de memoria, palabras en galego da nosa Cantora para fundamentar unha
actitude ética.
Pero o máis significativo –á parte da edición do libro de poemas Follas novas– é
que a poesía rosaliana aparece reproducida unha e outra vez, ó longo de máis de
noventa anos, na prensa galega de Cuba e, en boa medida, tamén na prensa cubana.

28
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Verso e prosa de Curros emigrante
O poeta Manuel Curros Enríquez, nos catorce anos que pasou en Cuba (dende
1894 ata a súa morte, en 1908) dedicouse, fundamentalmente, ó xornalismo.
Primeiro, no semanario La Tierra Gallega, fundado e rexido por el, e logo no
Diario de la Marina29. Nese tempo escribiu pouco en galego.
Cando Adelardo Curros Vázquez organizou as Obras completas do seu pai,
incluíu un apartado que titulou «De mi álbum». Nel aparecen breves composicións, de verso espontáneo, epigramático, que Curros fora vertendo no seu andar
pola Habana, de 1897 en diante, en abanicos, postais, cadernos de autógrafos. Anos
despois da morte do poeta, o seu amigo Ramón Armada Teixeiro remitira a Galicia ó redor de douscentos destes poemas breves30. Os máis deles están escritos en
castelán, pero hainos tamén en galego, como son os que dedica a Clemencita
Gener, María Rodríguez, Isabel de la Sierra, María Sola, Irene Mugía e algúns máis.
Outros poemas –de maior entidade– escritos por el en Cuba son «Pol-a
unión» (1894)31, «En corso» (1898)32, «Madrigal» (1900), «A espiña» (1903)33,
«Os Dióscoros» (1907) e «A Alborada de Veiga» (tamén en 1907)34.
En canto a traballos en prosa, quedáronnos dúas mostras. Son os únicos textos
do autor de Aires da miña terra en prosa galega. E os dous foron escritos e publicados na illa. Trátase dun prólogo e unha carta. O prólogo corresponde ó libro de versos de Ramón Armada Teixeiro, Aturuxos, editado na Habana en 1897. A carta, dirixida ó director do semanario Follas Novas e publicada na revista Galicia o 8-2-1903,
insírese na polémica suscitada polo contido da poesía «A espiña».
29

Como colaborador ocasional, escribiu tamén para outras publicacións.
Foron os que Armada puido localizar, pero habería, seguramente, moitos máis.
31 O poeta, que acababa de chegar a Cuba, exhortaba á unión de tódolos galegos emigrados. Esta poesía
foi lida pola tiple galega Dorinda Rodríguez, o 25-7-1894, no teatro Payret.
32 Remata a guerra hispano-cubana. Os ianquis interveñen para escamoteárlle-lo triunfo ós mambises e
converten a illa nunha neocolonia. Curros denuncia a perfidia do Norte e acirra os mariñeiros galegos
para que loiten contra o imperio asoballador.
33 Deulle lectura o autor a noite do 11-1-1903, no Teatro Nacional. É un extenso desafogo contra persoas
e entidades da emigración que disque o agraviaron. Di que ten cravada unha espiña que trata de arrincar
de si neses versos.
34 Poema lido por Curros o 20-12-1907, no Teatro Nacional, con ocasión dunha homenaxe a Pascual
Veiga. Foi o último traballo que escribiu en galego. Morreu poucas semanas despois. Nese acto,
interpretouse por primeira vez o Himno galego, por iniciativa, como é sabido, de Xosé Fontenla Leal.
30
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Dedicatoria de Follas novas.
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Foi escaso, pois, o labor de Curros en galego neses anos, pero significativo,
transcendente. E, ademais, como acabamos de informar, foi en Cuba onde escribiu as únicas páxinas en prosa das que temos noticia.
Un novo poema de Curros
Referímonos a un breve poema en galego titulado «A unha rapaza», que estivo
inédito 38 anos. Foi escrito no ano 1900 e publicado por primeira vez por Adolfo V. Calveiro na revista Cultura Gallega, da Habana, na edición correspondente a abril-maio de 1938. Curros escribiu estes versos no dorso dun impreso da
Secretaría de Xustiza de Cuba. O orixinal está en poder dos familiares do desaparecido xornalista do Diario de la Marina e colaborador de diversas publicacións galegas Roberto Santos35.
Eduardo Pondal
O primeiro texto na nosa lingua aparecido nunha publicación periódica galega
de Cuba é de Eduardo Pondal. Na edición inicial (8 de marzo de 1878) do decano El Eco de Galicia publícase un artigo de Luís Rodríguez Seoane sobre o libro
bilingüe Rumores de los pinos do bardo de Ponteceso. A obra fora editada uns
meses antes. O artigo está escrito en castelán, pero no seu desenvolvemento van
reproducíndose fragmentos, estrofas de varias poesías en galego, sobre todo da
titulada «Rosa de Corcoesto».
Case tódalas revistas e xornais que editaron os emigrantes na illa reproducen
poesías de Pondal. Tamén se inclúen fotografías e datos biográficos do poeta.
Fóra diso, agás a relación epistolar que sostivo con Xosé Fontenla Leal con miras
á estrea da canción (con música de Pascual Veiga) que andando o tempo se convertería no actual Himno galego, non lle coñecemos outra relación con Cuba.
Mais cómpre salientar precisamente a estrea do Himno. Foi unha velada
cultural de moita sona. Un acto que resultaría histórico. Levouse a cabo no
Teatro Nacional, da Habana, o 20 de decembro de 1907. Tratábase de reunir
35

Manuel López Foxo reprodúceo en A Nosa Terra, Vigo, n.º 214, 1983. E Xesús Alonso Montero inclúeo,
en 1989, en Curros Enríquez. Obra galega, Xuntanza Editorial, A Coruña, p. 513.
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Revista Galicia, A Habana.
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fondos para trasladar a Mondoñedo os restos de Veiga (que morrera un ano
antes en Madrid) e erguerlle un mausoleo na súa vila natal. No escenario, ademais dun busto do músico, había unha escultura circular duns 50 cm de diámetro na que aparecía o rostro do poeta e, curiosamente, o título dese extenso e desacougante poema en varios cantos que o seu autor denominou «Os
Eoas». Conservamos esa escultura, transcorridos máis de cen anos daquela
velada.
Tal foi o vencello de Pondal coa emigración galega de Cuba e a presenza dos
seus versos na Habana.
«O desconsolo»
Xa dixemos que a presenza inicial da lingua galega na prensa cubana foi o conto
en verso de Xan Montero Telinge «Rosa e Pascual», publicado o 26-11-1844 no
Faro Industrial de La Habana.
O segundo texto que atopamos, o que segue cronoloxicamente a aquel conto,
é a poesía «O desconsolo», de Alberto Camino. Publicouse en La Prensa de La
Habana o día 4-11-1846, é dicir, só dous escasos anos despois do conto versificado de Montero.
Non sabemos se o propio autor mandou esta poesía á Habana ou se chegou
por algunha outra vía. Tamén pode ser que o xornal habaneiro a tomase de El Porvenir, de Santiago, onde por primeira vez se publicou «O desconsolo», en 1845.
Temos que descarta-la posibilidade de que o poeta a mandase, pola simple
razón de que se consigna como título sinxelamente «Poesía gallega» e non se di
quen a escribiu.
Oito anos despois –o 4-4-1854– La Prensa... publica de novo esta poesía. Vese
que quen a dá a coñecer ignora que xa a tiñan publicado. Agora aparece co seu
título verdadeiro e co nome do autor. Anteponse nesta ocasión unha nota que di:
Publicamos a continuación una linda poesía en gallego, que para el efecto se nos
ha proporcionado, y que seguros estamos han de leer con buen gusto todos nuestros suscritores naturales de las provincias gallegas. Mérito literario, ternura, sentimiento, sublimidad. Todo se halla en ella, como pueden ver nuestros lectores.
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Alberto Camino, un dos poetas máis sentimentais do noso Rexurdimento
(cualificado por Ricardo Carballo Calero como o verdadeiro precursor de Rosalía, «o máis rosalián dos prerrosaliáns»), escribe un galego moi traballado, moi
depurado. Dous poemas da súa autoría, «Nai chorosa» e «O desconsolo», publicáronse reiteradamente –sobre todo o segundo– na prensa galega de Cuba. Quizais sexa a poesía galega máis veces publicada.
Pero non só foi a primeira composición poética na nosa lingua (despois do
conto de Montero) que viu a luz na prensa cubana, senón que se seguiu publicando unha e outra vez. E ata un intelectual cubano do talle de Enrique José
Varona36 cedeu á tentación de traducila para o castelán, nunha fermosísima versión que se publicou na revista La Ilustración Cubana, en xuño de 1885. Varona dedica «El desconsuelo», ou sexa, a tradución da poesía de Alberto Camino,
ó seu ilustre compatriota José Varela Zequeira37, que polos apelidos que leva
deducimos que era de ascendencia galega.
A novela de Xan de Masma
En setembro de 1991, nunha viaxe a Mondoñedo co debuxante Pepe Vizoso,
cruzámo-lo río Masma e lembrámo-lo nome de Patricio Delgado Luaces. Imaxinámolo de neno a batuxar na auga, choutando naquel fermoso val e, de mociño,
abrindo o entendemento a canto había ó redor, doéndose por dentro das desigualdades sociais, do abuso caciquil, da fame que empurraba á emigración.
Andando o tempo, Patricio Delgado loitou, co grao de tenente, nas trincheiras carlistas contra os liberais. Estivo logo preso na Coruña, ata que o deportaron a Cuba.
Na Habana casou, formou o seu fogar e, co pseudónimo de Xan de Masma
(evocador daquel cantareiro río da infancia), publicou por entregas no semanario habaneiro Follas Novas a súa novela A besta38. A acción transcorre a partir de
1869, nunha comarca rural galega. Abundan as referencias a Mondoñedo. Un
36

(1849-1933). Poeta, filósofo, educador e patriota, autor dunha extensa e variada obra literaria.
(1860-1918). Ensaísta e dramaturgo. Colaborou moito na prensa. Escribiu diversas crónicas sobre a
Guerra da Independencia. Incorporouse ó Exército Libertador, no que por méritos de combate alcanzou
o grao de tenente coronel.
38 Entre 1899 e 1900.
37
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dos personaxes é un soldado que foi pelexar a Cuba. Aparece moito a loita carlista. Alude ó cárcere (seguramente a partir da propia experiencia). O fío central
da narración son os abusos dun cacique, un castrón grotesco, dono de moitas
terras. Come esaxeradamente. Ten criados que o odian, pero atúrano. Unha criada vella, anos atrás desflorada por el, é agora a alcaiota que o fornece, con moitas mañas e falsidades, de mozas da comarca. A obsesión do cacique é unha rapaza, filla dun dos caseiros, á que persegue por tódolos medios, incluíndo a
proposta concreta ó pai, a quen bota dos bens porque nin el nin a filla acceden.
Tempo despois, a rapaza está prisioneira del e narcotizada, pero o castrón morre
dunha apoplexía denantes de logra-lo seu propósito. En síntese, este é o contido da novela.
No prólogo di: «Púxenlle o nome de A besta a esta novela por plaxio de Zola
que co mesmo título escribiu outra destinada a probar que o home é unha besta
polas súas paixóns e que a pouco que se remexa no fondo dos sentimentos da
humanidade salta deseguida ós ollos do máis toupo esta inclinación á materia (...).
Pro os puntos de vista desde os cales escribe Zola o seu libro e os que eu vou
a ter, son moi distintos (...). A miña besta é o probe foza terróns paisano noso;
é o probe labrador galego; son os nosos Toños, Goros, Xans, Nelos, Mingos,
Peruxos, e as nosas Farrucas, Pepas, Maricas, Dolores. E o meu punto de vista é
o mesmo que tivo o Tío Marcos da Portela, ´doutor en teoloxía campestre`. “O
demo me leve se os nosos literatos se ocuparon moito destas cousas”». Engadía:
«Queremos, pois, os gremios para todos os oficios e labradores, queremos escolas; queremos que os cregos ensinen a ler ós pequeniños e fagan máis do que fan
hoxe; queremos xusticia barata e pronta; queremos que os Axuntamentos lexislen dentro das súas demarcacións. Desa maneira somos socialistas. E estes son
os pensamentos que guían a este libro».
Morreu na capital cubana o 25 de abril do ano 1900, meses despois de
publica-lo capítulo último da novela (comezara a publicarse no mencionado semanario o 29 de xaneiro de 1899). Xesús Alonso Montero di que é «o primeiro novelista social en galego»39. A cualificación considerámola exacta, acertada. E resulta
curioso que sexa outra achega dun emigrante.
39

Véxase este artigo publicado por X. A. M. no Faro de Vigo, en abril de 1970.

71

 

Xosé Neira Vilas

Páxina de A besta no semanario Follas Novas.
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Patricio Delgado Luaces colaborou moi seguido en Follas Novas. Escribía
indistintamente en galego e en castelán40. Fustrigaba arreo ós caciques e doíase
da pobreza de Galicia e das coitas do desterro41.
Cabanillas, poeta en Cuba
Ramón Cabanillas foi un emigrante tardío. Cando chegou á Habana (en setembro de 1910), xa cumprira 34 anos. Tamén foi un poeta relativamente serodio.
Denantes de emigrar, só tiña publicado en El Umia, de Cambados, o 5-2-1907,
a versión galega de «Morrerei no meu niño», de Verdaguer.
O seu primeiro poema orixinal en galego publícao na revista habaneira Suevia, o 10-11-1910. Trátase de «Lonxe», que logo incluiría, sen título, no libro
No desterro. Na Obra completa42 aparece no índice rotulado co primeiro verso:
«¡Ventana d´ela, ventana!».
¡Ventana d´ela, ventana
que te retratas no mar;
ventana de onde me ollaba
nas craras noites de vran.
Ventaniña, ventaniña
que tés as vidreiras verdes,

40
41

42

Tamén publicou traducións para o galego de poesía inglesa.
Lucas Celta (obviamente trátase dun pseudónimo) dedicoulle uns versos, dos que transcribimos algúns
fragmentos:
Alguén foi galego de noble semente,
no mundo cativo sublime exemplar;
Xanciño de Masma por seu pensamento
ben puido na terra con groria loitar.
...............................................................
Xan de Masma, xenio puro
bo galego, xa morreu;
pro seus ecos FOLLAS NOVAS
garda, como gardo eu
...............................................................
Editada polo Centro Galego de Bos Aires, en 1959, con prólogo de Ricardo Carballo Calero.
(Reeditouse en 1978).
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ventana que ribeteas
manoxos de caraveles,
ventana que tés debaixo
o telladiño do alpendre...
Pensando en ti penso nela,
nos beizos a ialma xeme
e o corazón apenado
sairse do peito quere.
¡Cántas memorias despertas!
¡Cántos consolos me deche
nestas horas de saudade
e nestes días de frebe
en que arrastro polo mundo
doído de amor ausente,
ante tristes desenganos,
ante agonías e feles
a morriña dos meus eidos
e o recordo do meu berce!
Ventaniña verde, de onde
me miraba o doce ben,
ventana que dás ó mar...
¡Cándo a verte volverei!

Este é, pois, o comezo dun emigrante poeta; do gran poeta que chegaría a ser
Cabanillas. Foi Xosé Fontenla Leal (obreiro litógrafo, ó que debemos iniciativas
como a da creación da Academia Galega e do Himno galego) quen convenceu
ó mozo cambadés para que escribise na nosa lingua. O consello resultou fecundo, pois seguiu publicando regularmente en Suevia, e máis tarde (entre o 17 de
febreiro de 1912 e o 13 de setembro de 1913) publicou tamén varios poemas en
Galicia, outra revista da emigración.
Algúns deses traballos non os incluirá nos libros posteriores nin veñen na
citada Obra completa. A eles alude F. Fernández del Riego, nunha nota que aparece nela, cando se refire ás chamadas «poesías ventureiras».
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Todas esas poesías (ademais de «Van pasando, van pasando...», publicada
en Galicia, o 13-5-1913) aparecen en Suevia cos títulos e nas datas seguintes:
«Anoitecer» (17-11-1910), «A Rosa» (29-2-1912), «Vou alá...» (19-5-1912),
«¡Y-o naranxal está en fror...!» (26-5-1912), uns versos de homenaxe a unha
mociña lucense chamada Herminia Goy (26-5-1912) e «O caír da tarde»
(9-6-1912).
Podemos afirmar que Cabanillas nace como poeta na emigración, que ten
quente acollida dende o comezo. Curros morrera en 1908 e o poeta de Cambados era considerado na Habana algo así como un continuador do bardo de
Celanova. Tal diría Basilio Álvarez no prólogo de No desterro. Visións galegas
(1913). Este libro consagra a Cabanillas, quen segue traballando con afervoada vocación lírica. En marzo de 1913 sae, tamén na Habana, o seu segundo
libro: Vento mareiro. Algúns meses despois, o poeta retorna definitivamente a
Galicia.
Cinco anos estivo Cabanillas en Cuba. Un lustro fecundo. Como dicimos,
foi nesta illa onde se definiu a súa vocación lírica. Os consellos de Fontenla, a
recente lembranza de Curros Enríquez, o alento dos emigrantes e certa perspectiva das angueiras de Galicia olladas dende lonxe revelaron a un dos nosos poetas maiores deste século XX. Para nós, os dous libros que editou en Cuba (e que
terían certa continuidade temática no inmediato posterior: Da terra asoballada)
constitúen a parte máis baril e combativa –sen mingua doutros incuestionables
valores– de toda a súa obra.
Un poema de Valle-Inclán
«Cantiga de vellas» é o único poema en galego de Valle-Inclán43, que se publicou por primeira vez en Cuba, na revista Labor Gallega, o 25 de maio de 1916,
e reproduciuse en máis dunha ocasión noutras publicacións periódicas galegas
da Habana44.
43

Ademais desta poesía, deu a coñecer unhas estrofas soltas que aparecen no remate de cada unha das composicións que integran o seu libro de poemas en castelán Aromas de leyenda.
44 Con Valentín Paz-Andrade temos comentado por carta as datas e publicacións onde se reproduciron
estes versos.
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Tense dito que este poema viu a luz inicialmente na revista Galicia, de Montevideo, en agosto de 1929, cando, como acabamos de informar, se publicara na
Habana trece anos antes45.
Labor Gallega, revista quincenal, ilustrada, bilingüe, editouse a partir de
1913. Era «Órgano de las Sociedades Gallegas de Instrucción»46. Publicación de
notable calidade. Inclúe nas súas páxinas temas de historia, literatura e arte galegas. Na nosa lingua ten inserido poesías de Pondal, Lugrís Freire, Uxío Carré
Aldao, Bernardo Bermúdez Jambrina, Heraclio Pérez Placer, José Pérez Ballesteros e outros autores, así como narracións de Joaquín Arévalo, Avelino Rodríguez
Elías e Félix Tomé.
Estaba dirixida por Vicente Martínez Quelle, un bohemio con talento que
andara navegando e desertou da corveta Nautilus na Habana47.
Aparentemente, Martínez Quelle tiña certa relación con Valle-Inclán. Cóntase que foran veciños e amigos durante a infancia. Case seguro que mantiñan
algunha correspondencia. E, por suposto, víronse na Habana en 1921 cando
don Ramón visitou por segunda vez a illa (a primeira fora en 1892).

45

Certo que o publicou tamén Galicia, no ano que se sinala, nunha edición extraordinaria na que aparecen, ademais, traballos de Blanco-Amor, Suárez Picallo, Ramón Villar Ponte, Leandro Carré, Blanco
Torres, Aurelio Ribalta, Ramón Cabanillas, Luís Peña Novo, Julio Sigüenza, Nóvoa Santos, Otero Pedrayo, Basilio Álvarez, Lesta Meis, Portela Valladares e outros.
46 Chegou a haber en Cuba, por aqueles anos, máis de sesenta sociedades dedicadas a fomenta-la instrución en Galicia. Construíron e sostiveron moitas escolas, sobre todo na provincia de Lugo.
47 Na capital de Cuba publicou o libro De mis viajes. Como xornalista, utilizaba tamén os pseudónimos de
Kelle e Markelle.
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LIBROS E EDITORIAIS
Libros
Lévase publicado moito, en prosa e en verso, na nosa lingua, en Cuba. Pero
a maior parte desa produción anda esparexida en ducias de revistas e semanarios. Nese empeño, na teima desa presenza, están xuntos nomes ilustres –e
outros non tanto– da Galicia territorial e creadores formados na emigración
que, a partir dun pulo vocacional, converteron en expresión literaria a fala
aprendida na aldea. Con mellor ou menor acerto, esa é a traxectoria dos máis
deles. E cómpre subliñar que algúns son verdadeiros poetas ou narradores.
Pero foi escasa a publicación de obras en libro. Alí non houbo editoriais galegas (case non había tampouco, antes de 1959, editoriais cubanas). Con todo,
editáronse libros galegos na Habana, algúns deles de indubidable significación.
En poesía, o máis sobranceiro foi Follas novas, de Rosalía de Castro (1880).
Importantes foron tamén os dous primeiros libros de Ramón Cabanillas: No
desterro (1913) e Vento mareiro (1915). De Florencio Vaamonde publicouse Os
Calaicos (poesía) en 1894.
Ramón Armada Teixeiro deu a coñece-lo texto da súa peza teatral precursora Non máis emigración (1886, o mesmo ano da súa estrea); tamén publicou, en
verso, Caldo de grelos (1895), Aturuxos (1897) e Da terriña (1918).
De Manuel Lugrís Freire saíu, en 1894, o libro de poemas Soidades. Luís
Otero Pimentel publica, en 1890, a novela Campaña de Caprecórneca e, oito
anos despois, o libro de poesías Mirando ó ceo.
Obras menores, en verso, son Himnos de bien, de Eduardo Núñez Martínez48; Desfogos, de Justo Castro; Lonxe, de Ángel Lázaro, e Invisibres como o
vento, de Pedro Vázquez Rábade. Trátase, nos catro casos, ademais, de libros
que conteñen versos en galego e en castelán. De ton menor, por non dicir de
escaso valemento, son as obras de Xosé Baña Pose: Vida e milagros de Pepe Xan
da Baña, Suspiros da terriña, Despois de trinta anos na Habana e Carta da Habana a Santa Comba.
48

Publicou tamén os folletos En mis tedios del exilio e Mi cruz de refugio (ámbolos dous de versos, en galego e en castelán) e Metopas, tradicións noiesas, igualmente nas dúas linguas.
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Alfredo Fernández (máis coñecido por Nan de Allariz) publicou e estreou na
Habana Recordos dun vello gaiteiro e O zoqueiro de Vilaboa, en 1904 e 1907, respectivamente
Na Habana tamén publicou Fuco G. Gómez varios libros en galego (Grafía
galega, O idioma dos animás...). Coetáneo del foi Xosé Rubinos, autor do longo
poema épico Covadonga, ademais de Cantigas de novo xeito vello, Cantigas de piedade, O velliño, Dial poético da viaxe dun galego polos Estados Unidos e Fábulas
galegas pra os nenos grandes e pequenos.
En libros editados na nosa lingua, isto é o que podemos amosar. Unha mostra non moi abondosa, pero si representativa de canto se leva andado neste
terreo na illa de Cuba.
Literatura sabática
Dende hai máis de trinta anos, cada sábado, na tarde, faise a presentación dun
libro, de edición recente, nalgunha das editoriais cubanas. Este acto cultural, ó
que adoita concorrer moita xente, realízase no cruzamento das rúas peonís Obispo e Bernaza, no casco histórico da Habana, exactamente na esquina de La
Moderna Poesía, a maior librería do país49.
Instálase un estrado, con megafonía e asentos para o público. A pesar das previsións, sempre hai moitas persoas de pé.
Fai a apertura algún executivo da editorial, alguén presenta ó autor e, na última fala, este explica o contido da obra que vai ser lanzada. Entre el e o público
vaise establecer un diálogo, xeralmente moi animado, que ás veces se prolonga
por dúas ou máis horas. O libro véndese alí mesmo e os que o adquiren non
marchan sen a dedicatoria do autor ou autora.
Esta actividade semanal destácase na prensa e na televisión, e boa parte dela
é transmitida en vivo pola radio; tamén se imprimen carteis anunciándoa.

49

Fundouna Xosé López, Pote, un case lendario emigrante da provincia de Ourense, nos anos vinte. Pote,
impulsor da industria editorial cubana, chegou a ser dono dunha fábrica de azucre, un banco e outros
negocios. Prestaba diñeiro, en grandes cantidades, ó Estado cubano. Suicidouse (ou suicidárono) cando
a soada moratoria; toda a banca crebara e el opúxose á creba da entidade bancaria que presidía.
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Aínda que hai ben máis libros ca sábados, cadroume de estar en tres ocasións
no estrado dos presentados. As obras (escritas orixinalmente en galego, claro, e
traducidas para o castelán para a Editorial Arte y Literatura) eran Memorias de
un niño campesino, Aquellos años de Moncho e Tres novelas gallegas.
A experiencia inicial do que vou contar tívena co primeiro dos tres, en 1978.
(Despois repetiríase cos outros). Logo das presentacións, das preguntas e das
respostas, unha chea de persoas foron achegándose en ringleira ó autor para
pedi-lo consabido autógrafo ou dedicatoria. E en plena Habana, onde xa case
non quedan galegos máis alá dunhas velliñas e duns velliños maioritariamente
octoxenarios, resulta que absolutamente tódolos exemplares tiven que dedicalos na nosa lingua. Dicíanme: «Dedíquemelo en gallego, porque gallego era mi
padre» (ou o avó ou o sogro, ou unha amiga ou amigo, vivos ou mortos). Noutros casos era o libro para algún veciño galego ou para o pai dun compañeiro
ou dunha compañeira de traballo. E recordo dúas vellas, negras retinguidas,
que formulaban igual petición porque os seus respectivos maridos eran galegos.
Isto dáno-la medida do agarimo que sente por nós o pobo cubano, da curiosidade por unha lingua da que probablemente non tiveran noticia ata ese día
(ou, cando máis, tiñan unha referencia vaga, imprecisa), e tamén da integración
galega na illa dende o punto de vista afectivo, cultural e mesmo étnico.
Xoias diversas
Aínda pode verse na rúa Obispo50, da Habana, un amplo edificio comercial que
ten na cima un gran letreiro que di: Casa Hierro. Pertenceu a Manuel Hierro,
ourive galego que establecera alí a xoiería El Fénix (a maior da cidade durante
moitos anos) hai preto dun século.
Manuel Hierro foi amigo persoal de Curros Enríquez. O poeta ía xantar coa
familia Hierro cada domingo, e chegou a escribir fermosos versos, en castelán,
para Amalia e Blanca Hierro, fillas do xoieiro.
Tiña Manuel Hierro unha devoción especial pola poesía de Curros, disque
aprendera de memoria diversas composicións de Aires da miña terra. Como era
50

Así chamada en recordación do célebre bispo galego Evelino de Compostela.
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home de recursos, tamén axudou todo o que puido ó poeta. E cando este fundou o semanario La Tierra Gallega (abril de 1894), Hierro doou os mobles para
a redacción51.
Como é sabido, Curros Enríquez viaxou a Galicia, dende Cuba, no ano
1904. Foi coroado no Teatro Principal da Coruña o 21 de outubro dese ano.
Acto solemne e moi concorrido. Nel leu o seu poema «A o pobo cruñés», e ó
pobo refírese, a todo o pobo galego, cando di:
Esta croa que me dades
Pro cando triunfe eu lla gardo,
¡Que abondo levou d´espiñas
O corazón coroado!

Dous días despois daquel acto, embarcou de novo para Cuba. Na súa equipaxe ía aquela fermosa coroa con follas de prata. Sen saber moi ben que facer
con ela, pois presentía que a cerimonia de coroación –organizada con entusiasmo e respecto polos seus moitos amigos– era un xeito de funeral, ó pouco de
desembarcar na Habana entregoulla a Manuel Hierro, quen a fixo colocar no
escaparate central da súa xoiería da rúa Obispo.
Pero o xesto de Hierro non quedou só niso; non se limitou á coroa. Alí estaban
tamén exemplares de Aires da miña terra e de O divino sainete, e varias poesías do primeiro deles foron copiadas sobre cartolina e aparecían tamén expostas. Tal era o caso
de «Unha boda en Einibó», «Nouturnio», «A emigración», «Mirando o chau»... Máis
aínda: comezaron a aparecer outros libros galegos acompañando os de Curros.
Libros de Rosalía, Lamas Carvajal, Lugrís Freire, Armada Teixeiro, o Dicionario de
Marcial Valladares, a novela de Otero Pimentel A campaña de Caprecórneca, e
poesías soltas como «E ti, campana de Anllóns», de Pondal, «O desconsolo», de
Alberto Camino, algunha de Añón, de Labarta Pose, de Aureliano Pereira...
A mostra foise ampliando. Anos e anos, ata moito despois da morte de
Curros, estivo alí a coroa, e ó redor dela libros, follas e folletos en galego naquel
atractivo escaparate da rúa Obispo.
51

Era un home xeneroso. Del tenme falado a súa neta, Lilia Esteban (xa falecida), que era directora do
Centro de Promoción Cultural Alejo Carpentier e viúva do gran novelista.
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Milleiros de persoas, de transeúntes curiosos, souberon por primeira vez da
lingua de Galicia nesta exposición bibliográfica permanente52.
Un día, as fillas de Hierro trasladaron a coroa ó Centro Galego, que a colocou nunha vitrina especial xunto cos seis tomos das Obras completas do poeta de
Celanova53.
Labor galego da editorial José Martí
Trátase dunha importante empresa editora do Estado cubano, que leva o nome
do Heroe Nacional daquel país54.
Esta editorial dedícase exclusivamente a publicar libros en linguas estranxeiras (inglés, francés, italiano, portugués...). Dende hai máis de vinte anos, incorporou a lingua galega ó seu catálogo. Proxectou levar adiante un programa de
edicións no noso idioma, tanto de obras orixinais como de traducións. Así o
anunciou o seu director.
Só publicou dous títulos: A historia absolverame, de Fidel Castro, e A idade
de ouro, de José Martí. No primeiro caso, trátase dun documento singular: a
autodefensa do líder da Revolución cubana, en 1953, logo do ataque ó cuartel
Moncada, de Santiago de Cuba. O libro de Martí contén once relatos en prosa,
extraídos dos catro números dunha revista do mesmo nome destinada ós nenos
de América, que saíron á luz entre xullo e outubro de 188955.
É a primeira vez que unha editorial estatal estranxeira publica libros en lingua
galega. Resulta a un tempo significativo e coherente que isto aconteza nun país
onde, a partir dunha revolución social profunda, existe unha preocupación polos
valores culturais máis auténticos e polas raíces que fertilizaron a súa nacionalidade.

52

Da coroa na xoiería de Hierro tivemos noticia por unha crónica de 1911 e por testemuño persoal dun
vello libreiro ourensán.
53 En 1981, fixemos xestións para que a coroa volvese a Galicia. E volveu. Está de novo na «meiga cibdá
da Cruña», na sede da Real Academia Galega, que lla cedeu temporalmente en depósito á Fundación
Curros Enríquez, que radica en Celanova, na casa natal do poeta.
54 Que foi, ademais, un gran poeta e un fecundo xornalista.
55 Martí escribía integramente esta fermosa revista, dende o seu exilio en Nova York. O editor era A. da
Costa Gomes, brasileiro.
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Tradución ó galego por Xosé Neira Vilas.
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TEATRO, MUSICA, PLÁSTICA, RADIO E TV
Teatro
Sabemos todos que o teatro en Galicia –referímonos ó teatro en galego– tivo un
escaso desenvolvemento. Dentro desas limitacións é interesante valora-lo labor
dramático feito na emigración.
En Cuba, houbo certa actividade teatral, que nun traballo coma este non
podemos deixar de mencionar. Moito habería que enumerar se nos referísemos
a espectáculos variados, con música instrumental, cancións, recitados de poesía
e breves pezas –case sempre monólogos de circunstancias con temas de crítica
local ou sobre o caciquismo, os foros, etc. de Galicia. Tampouco interesa aquí o
facer, ó longo de moitos anos, da Sociedad de Declamación Rosalía de Castro
(fundada nos comezos do século XX), a Agrupación Artística Gallega e outras,
montando zarzuelas, operetas e óperas en castelán.
Só nos importa o teatro en lingua galega. Non é moita a información de que
dispoñemos, pero, cando menos, podemos dar fe de que na Habana foron levadas á escena as pezas tituladas O zoqueiro de Vilaboa e Recordos dun vello gaiteiro, ámbalas dúas de Nan de Allariz56. Tamén se representou Filla, de Galo Salinas, e A ponte, de Manuel Lugrís Freire57. Mexamorno de Viveiro é un monólogo
de Ramón Armada Teixeiro, escenificado na Habana en 1911. O zume de tres
melóns, de Rafael Armada, Xaquín Zon e Manuel Mouriz, representouse con
grande éxito, con gran concorrencia, no Teatro Nacional, do Centro Galego, no
ano 1917. Esta peza, de creación colectiva, non chegou a ser publicada. Dirixiuna Xenaro Pérez Santos. (Tódolos que participaron na representación foron
agasallados –por acordo da Comisión Executiva do Centro Galego– cun soado
banquete que se realizou no propio teatro. Durante o banquete, unha orquestra
tocou no escenario música galega). No ano 1961, publicou Xosé Rubinos a obra
teatral O velliño, xa citada. Non nos consta que fose levada ó escenario.
56

O seu nome verdadeiro xa sabemos que era Alfredo Fernández (1875-1927), emigrado en Cuba. Era
tamén actor e participou na representación das súas obras. Ámbalas dúas pezas, como acabamos de informar, editáronse na Habana.
57 (Sada, 1863-A Coruña, 1940). Del tamén se ensaiou na Habana a peza –coidamos que inédita– A costureira de aldea.
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O 14 de agosto de 1971, o Taller Dramático Valle Inclán estreou na Habana
Os vellos non deben de namorarse, de Castelao. Todo se preparou dende case un
ano antes e fixemos coincidi-lo comezo da representación coa data en que se
cumprían exactamente trinta anos da súa estrea mundial (no desaparecido Teatro Mayo, de Bos Aires)58. Escenificouse uns días na capital e deseguida a compañía percorreu cidades, vilas e bateyes da largacía provincia de Camagüey
durante varios meses. Moitos milleiros de persoas asistiron ás representacións, e
pode afirmarse non só que a farsa de Castelao foi vista por tanta xente, senón
que é case seguro que nunca unha peza de teatro galego tivo tan numerosa e
variada audiencia.
Queremos, por último, referirnos á zarzuela ou «apropósito lírico-dramático»
Non máis emigración!, do mencionado Armada Teixeiro59. Esta obra, en dous
actos e sete cadros, con música de Felisindo Rego, publicouse e estreouse na
Habana en 1886. Tivo un soado éxito entre os emigrantes non só confirmado
polas moitas veces que se levou á escena, senón tamén como peza literaria, pois
antes dun ano da primeira edición fíxose a segunda e pode que algunha máis, e
circulou en toda Cuba e noutros países da área caribeña.
É interesante consignar que esta peza, escrita hai máis de cen anos, é unha
alegación contra o feito migratorio, unha denuncia –como dicimos hoxe– das
alleantes consecuencias do desterro. Aínda máis: trátase dun texto teatral ó
que debemos darlle o lugar adecuado na historia da nosa literatura. Non se
pretende que sexa unha obra dramática extraordinaria, pero, ademais do tema
sensible que presenta, ten o mérito de ser, tal como precisa Ricardo Carballo
Calero, «a máis antiga peza teatral da Renacencia, despois de A fonte do xuramento, de 1882». Engade: «Consideramos prerrenacentista o sainete de Fandiño»60. É dicir, A casamenteira, de Antonio Benito Fandiño, non se conta
para os efectos da Renacencia. A fonte do xuramento é, pois, como queda dito,
58

Cómpre aclarar que a peza se presentou en castelán (na tradución que dela fixera o poeta Manuel María
para a revista Primer Acto), pois nin os actores nin a inmensa maioría do público eran galegofalantes,
pero mantivéronse en galego –e por bo consignamos este dato– absolutamente tódalas partes cantadas,
ás que lles axeitámo-la música de cantigas populares.
59 Coñecido tamén polos pseudónimos de Chumín de Céltegos e Amador Marán. Naceu en Ortigueira en
1858 e morreu na Habana en 1920.
60 Historia da Literatura galega, Ricardo Carballo Calero, Ed. Galaxia, Vigo, 1975, p. 456.
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Anuncio da venda do texto da obra.
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o «primeiro drama en dialeuto gallego» en verso. E só catro anos despois
publícase e represéntase na Habana a peza de Armada Teixeiro, en prosa e
verso e con música. Resulta, polo tanto, Non máis emigración! unha obra precursora na andaina teatral galega. Unha obra de connotación social. Unha
peza escrita, publicada, difundida e representada en Cuba61.
Radio e televisión
Nos anos trinta e corenta, multiplícanse na Habana as representacións de teatro
de costumes (que xa viña de antes e seguiu a ese período, se ben con menos
intensidade) nas que se repite unha e outra vez o triángulo estereotipado do
galego, o negro e a mulata. Aínda que, naturalmente, estaba en castelán (ou
español de Cuba) o personaxe galego –moitas veces con gheada incluída– expresábase en breves frases, exclamacións, ditos, na súa lingua natal62. Isto pasou ás
historietas ou cómics que publicaban na última páxina case tódolos xornais da
Habana domingo tras domingo.
Tamén houbo, ata hai uns anos, programas radiais como os que tiñan como
protagonista ó actor Idalberto Delgado en Radio Progreso. Era un detective
galego chamado Secundino Tracy, que participaba en aventuras insólitas na
cidade de Nova York relacionadas con homicidios, mafia, narcotráfico; burlábase do FBI e sempre acertaba nas súas pescudas. Secundino declarábase natural
de Mondoñedo e empregaba, ademais dun ben logrado acento galego, frases na
nosa lingua. Noutro programa –esta vez de Radio Rebelde– un vello emigrante
dedicábase a resolver problemas sociais na súa comunidade, participaba no traballo voluntario, animaba a actividade do comité de defensa da Revolución,
axudáballes ós veciños en todo o que podía.
Na televisión era moi popular o anacrónico boticario galego do programa
San Nicolás del Peladero. Retranqueiro, pillo, encerellado nos lerios políticos dos
61

Amais das pezas que acabamos de mencionar, foron levadas a escena na Habana, Viva Galicia, de Luciano Aneiros (1891), e Santa Misión, de G. Sus (1896), ámbalas dúas no teatro Tacón.
62 Alejo Carpentier describiu o galego espectador destes sainetes, que de primeiras non lle acababan de
encaixar porque levaban, por veces, certa carga de sátira, de burla, pero na última ría a cachón como os
demais coas ocorrencias do personaxe, o que viña a significar unha definitiva inserción na cultura cubana e na maneira de ser das xentes daquel país.
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anos corenta e cincuenta, tratando sempre de tirar vantaxes persoais, aínda que,
ás veces, era vítima de supostos inspectores do fisco e doutros parasitos que
abundaban daquela. Este boticario de amplos mostachos non só utilizaba no seu
dicir fragmentos da fala orixinaria, senón que unha sobriña del cantaba no establecemento (a un tempo botica e taberna) «Unha noite na eira do trigo», «Dous
amores» e outras coñecidas cancións galegas. Naturalmente, os actores eran
cubanos e a «sobriña» era unha cantante profesional.
Abonda cos exemplos expostos, pero non son os únicos. A presenza da emigración galega deixou calco no pobo cubano; deixou unha resonancia múltiple
ó longo de moitas xeracións.
«Unha noite na eira do trigo»
En Aires da miña terra, de Curros Enríquez, aparece a poesía «Cántiga». É coñecido que o primeiro verso, «No xardín unha noite sentada», foi cambiado pola
xente, polo pobo de Galicia, por outro máis axeitado á realidade: «Unha noite
na eira do trigo». Así se espallou (e o primeiro sorprendido foi o propio Curros)
por todo o mundo galego, incluíndo as diversas latitudes da emigración.
Non está de máis que lembremos como naceu esta canción. Foi a primeira
poesía que escribiu en galego o vate de Celanova. Sendo estudante, compartía
en Madrid un cuarto co seu condiscípulo e paisano (de Trives) Cesáreo Alonso
Salgado. O 5 de xuño de 1869, Cesáreo tocaba na guitarra un aire galego, unha
muiñeira en ritmo lento. Ese mesmo día, despois da sesta, Curros escribiu a letra
da «Cántiga»63.
En Cuba e noutras partes de América onde había emigrantes galegos, pasado un
tempo, a canción –letra e música– divulgouse moito. Chegaron a publicarse versións do texto lixeiramente distintas. Uns meses antes do seu pasamento, Curros
viuse no compromiso de traduci-la «Cántiga» para o castelán; publicouse no Diario de la Marina, da Habana, onde el traballaba de redactor. Tamén por este tempo
–case corenta anos despois da ocorrencia madrileña dos dous estudantes–, o mestre
Chané verteu no pentagrama, tecnicamente depurada, a famosa composición.
63

Por certo, contou anos despois que non tiña papel á man e foi trazando os versos na marxe da Lección
do Tratado de Economía Política, de Colmeiro.

X
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Durante decenios «Unha noite na eira do trigo» vén sendo en Cuba a referencia musical máis concreta e emblemática de Galicia. Solistas e grupos corais inclúena nos seus repertorios. Tamén utilizan a melodía algúns profesores de piano.
O título é carta de presentación para dirixirse con simpatía a alguén de orixe galega. E como só a palabra trigo resulta de significado identificable para a maioría, o
resto do verso vale para espertar certa curiosidade lingüística e para darse de conta
de que o pobo galego ten unha lingua de seu, diferente do español. Isto non é conxectura: témolo comprobado moitas veces.
Ás nosas mans chegaron infinidade de programas de actos das sociedades
galegas da Habana, e esta canción aparece neles unha e outra vez ó longo de case
un século. É como un himno de Galicia, un símbolo, unha presenza ineludible.
Por iso desbordou o medio galego e alcanzou popularidade no pobo cubano.
Tal é a sona conseguida pola «Cántiga» que ata se inventou un xeito de paráfrase do título. A Sociedad de Beneficiencia de Naturales de Galicia organizaba
anualmente unha soada romaría, para recadar fondos, nos xardíns da cervexería
La Tropical, coa denominación de «Un día na eira do trigo».
Outras cancións
En Cuba, naceron non poucas cancións galegas. As primeiras das que temos noticia son tódalas partes cantadas da zarzuela ou «apropósito lírico-dramático» (como
o denomina o autor do texto, Ramón Armada Teixeiro) Non máis emigración!, á que
acabamos de referirnos. A música, como xa se dixo, é de Felisindo Rego.
Tamén informamos da enorme popularidade de «Unha noite na eira do
trigo», de Curros e Salgado, que Chané axustou musicalmente na Habana.
Precisamente, a presenza de Chané en Cuba deu lugar a que convertese en
cancións algunhas poesías Curros Enríquez. Ámbolos dous coincidiron na emigración, foron bos amigos, logo estiveron un tempo fortemente inimizados
(debido, sobre todo, ó carácter difícil do poeta), reconciliáronse máis tarde, pero
á marxe destes humanos altibaixos, as cancións seguiron divulgándose con
moito éxito, mesmo en Sudamérica e na Galicia territorial.
Despois de morto Curros, continuaron aparecendo cancións fundamentadas nos
seus poemas, como é o caso da «Melodía gallega», que musicou Ricardo Fortes.
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Chané tamén lle puxo música a uns versos de J. M. Fontenla.
O compositor Joaquín Zon, radicado na Habana, popularizou a canción
«Miña rula». É autor da letra o poeta e actor vasco-galego Bernardo Bermúdez
Jambrina. E Ricardo Fortes –o mesmo da «Melodía gallega» de Curros– creou
unha fermosa canción a partir do poema de Ramón Cabanillas «Camiño longo».
Sinesio Fraga Vila (animador destacado da Xuntanza Nazonalista Galega da
Habana), autor dun método de solfexo e teoría para o ensino –que foi moi utilizado en toda a illa– facía crítica musical na prensa e soubo valorar ó longo de
moitos anos gran parte da actividade musical galega e, en particular, estas cancións nacidas na emigración64.
Presenza de Castelao
Castelao estivo en Cuba entre o 11 de novembro de 1938 e o 25 de febreiro de
193965, case nos últimos meses da Guerra Civil española. Cumpría unha misión
do Goberno de Juan Negrín. O pobo cubano mantiña unha forte solidariedade
coa República e a presenza de Daniel tivo unha acollida entrañable. Deu mitins
ó longo e ó ancho de todo o país. Escribiu, debuxou, ofreceu unha conferencia
sobre Valle-Inclán, unha dos seus combativos debuxos, sostivo reunións con
dirixentes políticos e sindicais, estivo nas sociedades dos negros e nas loxas
masónicas. Acompañábano Virxinia, a súa muller, e Luís Soto. Falou en parques, teatros, estadios, convocando verdadeiras multitudes. Participou na campaña electoral do Centro Galego da Habana (daquela dirixido por franquistas)
e deixou na illa un ronsel de lembranzas entrañables.
Tivo nesa ocasión un contacto directo e múltiple cos emigrantes galegos.
E con eles falou sempre na lingua común, orixinaria. En galego faloulles ós
electores do Centro, no nome do partido Hermandad Gallega, e no mitin das
arengas que se realizou o 31-12-1938 no Parque Central da Habana; en galego pronunciou un fermoso discurso (dirixido «a meus irmáns na sorte e na disgracia») na homenaxe que lle ofreceu a nosa colectividade; en galego dirixiuse
64

É autor dun estudo moi rigoroso sobre a música do Himno galego, composta, como é sabido, polo mindoniense Pascual Veiga.
65 Volvería logo á Habana, por uns días, no outono de 1945, en tránsito de México para Arxentina, despois de participar na capital mexicana nunha xuntanza das Cortes españolas da República.
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ós integrantes da coral Saudade e deixoulles, manuscritas, as cantigas populares que el prefería e recordaba de memoria; en galego falou cos membros das
asociacións de emigrantes que visitou; en galego, faloulles ós paisanos carboeiros nos bosques de Jigüey, ós leñadores de Vertientes, ós pescadores de Manzanillo, ós traballadores do azucre de Pina e ós homes do café das montañas de
Guamuhaya.
A prensa cubana (Pueblo, Nosotros, Facetas, Carteles...) reproduciu unha e
outra vez debuxos de Galicia mártir, Atila en Galicia, Milicianos e tamén do
álbum Nós e de Cincuenta homes por dez reás, cos seus textos galegos orixinais66.
E con encabezamento en galego publicou (cando a campaña electoral do Centro á que acabamos de referirnos) unha serie de debuxos de contido proselitista
na primeira páxina do prestixioso xornal Hoy.
A súa presenza en Cuba era a dos demócratas da República, a do artista, a do
orador e, fundamentalmente, a do galeguista, portador dunha afervoada mensaxe ós desterrados; unha mensaxe de autenticidade na lingua que os identificaba.
Tres debuxos de Maside
Xa sabemos que Castelao publicou, durante a segunda quincena de decembro
de 1938, no xornal Hoy doce debuxos como parte da campaña democratizadora do Centro Galego, ridiculizando os dirixentes falanxistas da institución e apelando ós sentimentos dos emigrantes para que votasen polo partido Hermandad
Gallega, de tendencia republicana.
Uns vinte meses despois, no xornal galego da Habana Loita67, apareceron
debuxos de Carlos Maside, asinados co inconfundible M, e co título xenérico de
DA BANDA D-ALÁ. Maside estaba en Galicia e, seguramente utilizando
algunha vía indirecta para eludi-la censura franquista, facíallos chegar a Xerardo
Álvarez Gallego, galeguista exiliado, director de Loita e máximo dirixente de
Hermandad Gallega. Supoñemos que Maside recibía de antemán información
sobre toda a problemática do Centro, do seu presidente, Cayetano García Lago,
e das tensións e divisións que todo aquilo xeraba entre os galegos da Habana.
66
67

Só en dúas ocasións vimos que o texto fora traducido para o castelán.
Fundado en decembro de 1939.
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Doutro xeito non se explica que dominase tan ben o tema como para lograr
unha síntese acabada, como a que aparecía ó pé de cada debuxo.
Foi moi valente Maside con este xesto, pois os seus debuxos eran facilmente
identificables, e isto ocorría apenas un ano despois de rematada a guerra.
Puidemos ver só dez números de Loita68. Deducimos –dada a vitalidade de
Hermandad Gallega– que saíron moitos máis. En tres deles hai debuxos desta
serie. Publicáronse nos números 8, 9 e 10, correspondentes a agosto, setembro
e outubro de 194069.
Damos conta deste feito porque se trata dunha mensaxe creada en Galicia (en
días de dura represión política e lingüística) e dada a coñecer en Cuba.

68

Grazas a que os recibimos de México, por xentileza de Menchu, a viúva de Luís Soto. Na Habana non
atopamos exemplares.
69 Nun libro de María Esther Rodríguez Losada, que editou a Dirección Xeral de Política Lingüística, da
Xunta de Galicia, titulado A época da II República vista por Carlos Maside aparecen dous destes debuxos,
co texto diferente ó da Habana, relacionados coa campaña polo Estatuto de autonomía e publicados en
El Pueblo Gallego, no ano 1936. Vese que o colaborar con Loita se serviu, polo menos en dúas ocasións,
de traballos que xa tiña feitos e só lles cambiou a lenda do pé.
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TEMAS GRAMATICAIS
A paixón de Fuco Gómez
Remexendo entre libros vellos, á beira do Cabido, na praza de Maio de Bos
Aires, déronme os ollos nunha obra que merquei deseguida: Grafía galega, de
Fuco G. Gómez, editada na Habana en 1927. Souben máis tarde que era apenas unha das catro partes da Gramática teórico-práctico-etimolóxica da Lingua
galega elaborada por aquel autor para min descoñecido.
Fuco emigrara a Cuba había moitos anos. Era un nacionalista radical; vellos
galeguistas de Bos Aires e Montevideo mantiñan correspondencia con el.
Coñecino persoalmente cando cheguei á Habana, en 1961. Visitábao seguido
no seu fogar da rúa Plasencia. El non saía. Era asmático e, por riba, padecía o mal
de Parkinson. Vivía rodeado de papeis, fardelos de papeis, moreas de apuntamentos sobre temas históricos, xeográficos e sobre todo lingüísticos, referidos a Galicia.
Tiña verdadeira obsesión polos aspectos morfolóxicos, léxicos, ortográficos da nosa
lingua. E de todo isto conversabamos horas enteiras. Amalia, a súa doce e dócil
compañeira, coruñesa, miúda, calada, sempre vestida de negro, observábanos
dende algún recanto matinando seguramente que o seu marido non era o único
tolo. Tiña mal xenio o meu amigo e, ás veces, discutiamos. Amalia achegábase conciliadora, pero vía axiña que todo non era máis ca unha pasaxeira treboada.
De Fuco terei que escribir máis en extenso algún día70. Non é este o lugar.
Nesta ocasión só me interesa dicir algo da súa paixón polo idioma galego, que
estudaba e divulgaba con exemplar teimosía.
Xa non é pouco que aquel rapaz labrego e analfabeto de Becerreá, que arribou á Habana de polisón, mantivese afervoadamente a súa identidade galega e
se cultivase estudando e traballando e loitando coa vida.
Fuco dirixiu durante dezanove anos o xornal mensual bilingüe Patria Galega, mantivo unha abondosa correspondencia con institucións e personalidades
ás que informaba dos dereitos e atributos de Galicia como nacionalidade71, e
70

Sobre el xa escribín nalgunha ocasión, ver por exemplo: «Tardes con Fuco Gómez», en Crónicas Galegas
de América (Rolda primeira), Ediciós do Castro, 1999.
71 Delas recibiu máis dunha vez adhesións para a causa de Galicia e logrou que traducisen textos poéticos
galegos a outras linguas (catalán, francés, italiano, grego) que logo publicaba en Patria Galega.
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deixou publicados trinta e seis libros e folletos sobre temas diversos, nos que
emprega indistintamente as dúas linguas, pero mesmo en castelán a maioría das
veces o tema é Galicia (Historia de Galicia, Galicia, nación de Iberia, España
INRI de Galicia, Naciones ibéricas...).
Mais o que interesa aquí é, sobre todo, o labor de Fuco en canto ó estudo e
difusión da nosa lingua. E o simple enunciado dos seus traballos72 dáno-la medida da paixón galega deste singular lingüista afeccionado. Os títulos das obras
(libros e folletos) publicadas son: Grafía galega, O idioma dos animás, Leiziós de
galego, O preito da lingua. Inéditos deixou escritos: Xeitos de falar, O galego básico, Novísimo Dizionario Galego-Hespañol e Lingüística Celtibérica73.
Así era Fuco. Algúns puntos de vista deste teimudo francotirador poden ser
discutibles. E puidesen sufrir certa vulnerabilidade –á luz da máis rigorosa ciencia filolóxica– algunhas das súas formulacións sobre a lingua galega. Pero o que
non podemos negar é o seu senlleiro esforzo de toda unha vida. Cando nos deixou, en 1972, as súas mans trementes –a causa dun mal que se agravaba por
días– seguían poñendo en orde papeliños con listas de voces galegas, con observacións ortográficas e con análises de comparanza entre o galego e o portugués.
Tal dedicación merece respecto e gratitude.
Gramática, si e non
Xa nos temos referido ó uso oral da lingua en grupos ou comunidades de emigrantes (pescadores, mineiros, ferroviarios, carboeiros, etc.) e tamén á utilización
na prensa e, eventualmente, no libro, pero cómpre engadir que andando o
tempo apareceron inquietudes sistematizadoras, unificadoras; propostas de normativización gramatical. Isto suscitou discrepancias nalgúns sectores e ata ardidas polémicas, como a que se mantivo na revista Cultura Gallega nos anos trinta deste século XX, a partir dun dos traballos de Fuco Gómez.

72
73

Algúns de enfoque moi polémico, que levaron ó autor a enfrontamentos na prensa galega da Habana.
Na mesma liña están dous traballos, máis breves, tamén inéditos, que nos deu a viúva de Fuco en 1975:
Fonética galaica e Escritura correcta del idioma galiciano. Tamén nos entregou un proxecto de Constitución Soziocrática da Galiza, ó que nos referiremos oportunadamente.
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A revista Nós, como xa informamos, insería sucesivamente nas súas páxinas
aspectos gramaticais do noso idioma. Non sabemos quen se ocupaba deste mester, pero temos noticia de que tal sección era moi ben acollida.
Caso curioso é o da sociedade Liga Santaballesa, da Habana (que comprendía os concellos de Vilalba, Trasparga, Xermade, Muras, Cospeito, As Pontes e
Abadín), fundada no ano 1907 coa finalidade de erguer e soster escolas nesa
ampla comarca74. Como formalmente a directiva da entidade habaneira debía
aprobar en principio os programas de estudo, no primeiro deles propuxeran que
se incluíse o ensino de gramática galega. Isto foi moi debatido entre os membros
do padroado creado en Galicia e, na última, non se levou a cabo tal proposta.
Amais da Grafía galega (á que xa nos temos referido), Fuco Gómez, como acabamos de informar, editou Leiziós de galego, para o ensino da lingua. Sempre houbo
preocupacións pola gramática entre diversos sectores dos emigrantes. Manuel
Lugrís Freire publicou na Habana moitos artigos en defensa do noso idioma
–algúns deles sobre normativización–, e varios poemas do seu libro Soidades
(A Habana, 1894) volven sobre o mesmo tema75. Estas inquietudes, madurecidas
no desterro, levárono, xa de volta en Galicia, a publica-la súa Gramática do idioma
galego (A Coruña, 1922).
En xuño de 1921, un grupo de apoderados do Centro Galego da Habana76
fíxolle á Asemblea esta proposición:
Habiéndose producido en nuestra querida Galicia un movimiento grandioso con
el fin de hacer revivir y purificar el idioma de nuestros mayores, que la mayor
parte de los que estamos en Cuba desconocemos, los apoderados que suscriben
74

Era unha das tantas sociedades de instrución, creadas en Cuba entre 1901 e 1930, con idéntico propósito.
Tamén Curros Enríquez, que ó pouco de chegar a Cuba prologou ese libro de poemas, dinos: «(...) ni
cabe tampoco ser tan exigente ni descontentadizo cuando todavía nuestro idioma no ha llegado a fijar
su vocabulario. Estamos en la peor faena, la de acarreo. Nuestro trabajo consiste hoy en recoger materiales, en arrancar piedra a la cantera popular y reunirla para después levantar el edificio. Entonces vendrá la selección y con ella el trabajo de cincel».
76 A Asemblea de Apoderados era algo así como o parlamento da entidade. Nela estaban representados os
diversos partidos na proporción dos votos que cada un deles obtiña. Había renovación parcial da Asemblea cada dous ou tres anos. A campaña electoral ocupaba tódolos medios de prensa, inundaba a cidade
de carteis, pancartas, follas cos nomes dos respectivos candidatos. Un gran rebulicio. Algo así como unha
república dentro doutra.
75
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tienen el honor de proponer se acuerde crear en los planteles del Centro clases de
Gramática y de Geografía gallegas.

E asinan: Vicente López Veiga, Emilio Abal, Avelino Breijo, J. Domínguez,
José Bargueiras e José López.
A Asemblea de Apoderados comunicoulle esta proposta ó presidente da
Comisión Executiva do Centro, a quen se volveu dirixir catro meses despois
para informalo de que:
En sesión que celebró la Asamblea (...), discutió una moción que se había tomado
en consideración y por la que se recomendaba la creación de una clase de Gramática y otra de Geografía gallegas. Discutida ampliamente la moción, la Asamblea
resolvió desestimar dicha moción, aceptando por consiguiente el informe de la Sección de Cultura al respecto77.

Como se ve, a gramática galega foi en Cuba motivo de iniciativas, reaccións
e debates, o que significa unha toma de conciencia entre os emigrantes con respecto á propia lingua.
Lingüística comparada
Non cheguei a coñecer persoalmente a Dra. Pruna, prestixiosa profesora de Filoloxía na Universidade da Habana. Só tiña dela este apelido, sen máis. Pero eramos amigos. Era xa unha muller entrada en anos, moi conversadora, moi agra77

A Asemblea de Apoderados negou o ensino de gramática galega (descoñecemos que fundamentos apuxo a
Sección de Cultura); de camiño varreu tamén co ensino da xeografía. Nunha carta do 21-6-1921, o presidente da Asemblea de Apoderados dirixiuse ó presidente da Comisión Executiva do Centro nestes termos:
«Muy estimado compañero: En la sesión que celebró anoche la Asamblea de Apoderados conoció de
una moción formulada por varios señores apoderados, interesando que en el plan de estudios que
rige en el Plantel Concepción Arenal se incluya el estudio de la Historia de Galicia, ya que no hay
razón alguna que abone la enseñanza de la Historia de España y la de Cuba y no la de nuestra región.
La mencionada propuesta obtuvo la aprobación de la Asamblea y en consecuencia se encomendó a la
Sección de Cultura incluya dicha asignatura en el plan de enseñanza que haya de regir en el futuro».
Xa que non gramática nin xeografía, cando menos, historia.
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dable e verdadeiramente culta. Botabamos longos parrafeos por teléfono. Chamábame ó Instituto de Literatura e Lingüística e pedíame, coas desculpas habituais, que atendese a un grupo de alumnos seus, que me visitarían de dous en
dous. Isto ocorría cando se achegaba o remate de cada curso.
A profesora Dra. Pruna era norteamericana; instalárase en Cuba había moitos anos. Tiña unha fala algo roufeña, co inevitable acento anglofalante. Dende
que se xubilou non tiven máis noticias dela.
Cada alumno da Dra. Pruna que me entrevistaba traía unhas follas que contiñan 240 palabras en varios idiomas neolatinos: galego, catalán, romanés, italiano... Con esas follas na man, amais de verifica-lo léxico galego, entraban en
análises de orde fonética, e debía eu pronunciar amodo algunhas palabras, e eles
anotaban movementos de beizos, dentes, lingua, nasalización e outros detalles.
Era unha proba dabondo aburrida, pero sometíame a ela unha e outra vez,
un ano e outro, en atención á miña amiga, a profesora Pruna, e sobre todo por
tratarse da nosa lingua, da lingua do noso pobo estudada e valorada nunha universidade de América.
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ENSINO
Na Academia Abraham Lincoln
Na rúa 7ª (coñecida tamén por Calzada), preto do Ministerio de Relacións Exteriores e da Casa das Américas, está a Academia de Idiomas Abraham Lincoln.
Un ir e vir de mocidade alegre pode verse acotío en aulas, corredores e escaleiras, falando por veces en inglés, francés, italiano...
Alí deu clases de lingua portuguesa Josina Albunquerque de Godoy78. Josina era
unha boa profesora e poñía no seu facer docente a máxima dedicación. Pero tiña
en contra un marcado acento nordestino, moi nasal, que para un castelanfalante
ofrecía certas dificultades. Con todo, era tal a responsabilidade con que asumiu o
ensino que os alumnos amosaban moito interese e saían falando e escribindo ben a
lingua portuguesa.
Tiña a nosa amiga nocións da existencia da lingua galega. Sabía algo dos cancioneiros medievais, de Rosalía, de Celso Emilio Ferreiro. Lera os ensaios de
Carolina Michaëlis de Vasconcelos, coñecera persoalmente a Manuel Rodrigues
Lapa e a Agostinho da Silva, vinculados á cultura galega, e pouco máis.
Invitoume Josina a dar uns cursos (dentro do seu programa de portugués)
sobre a historia da lingua e da literatura galegas. Eu falaba amodo, pois entre a
fonética do galego e a de Pernambuco, de onde ela procedía, había unha diferenza grande.
Aqueles estudantes cubanos de portugués interesáronse moito polo noso
idioma, pola nosa cultura. Todo resultaba novo, insólito para eles, pois, aínda
que algúns eran de ascendencia galega, nada sabían do carácter multinacional e
multilingüístico do Estado español.
Foi unha fermosa experiencia. Dado o que tiña de novo, transcendeu á
Dirección da Academia e ás áreas doutras linguas.
78

Josina chegou a Cuba co seu home, Tales Godoy, e dous fillos, en 1964. Viñan de México. Tiveron que
fuxir de Brasil a raíz do golpe de Estado que derrocou ó presidente João Goulart. Traían unha carta para
nós de Luís Soto e prestámoslles axuda. Tales era capitán dun barco da Mariña de Guerra, e en Cuba
comandou naves da Mariña Mercante. Josina traballou nun centro pedagóxico ó tempo que ensinaba
portugués.
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Outros cursos de galego
Acabamos de mencionar unha fermosa experiencia docente, referida ó ensino da
lingua e da literatura galegas realizado no Instituto de Idiomas Abraham Lincoln, nos comezos dos anos 70.
Agora volve o ensino do galego. Dende 1990, véñense ofrecendo cursos
patrocinados pola Federación de Sociedades Galegas de Cuba. Por outra banda,
as Xornadas da Cultura Galega que se realizan cada ano ó redor do 17 de maio,
Día das Letras Galegas, fai acrecenta-la curiosidade por todo o que se refire a
Galicia, e reaviva en moita xente, de tódalas idades, a evocación dos antepasados. O interese por estes cursos vai a máis. Comezaron no Palacio do Centro
Galego e dende o ano 1992 estendéronse ás sedes das Sociedades de Ortigueira
e de Monterroso e Antas de Ulla.
Galicia presente na Expolingua
Entre o 23 e o 26 de abril de 1992 realizouse na Habana a primeira EXPOLINGUA, que reuniu a 18 expositores de Europa e América Latina.
Presentáronse nutridas casetas con textos e diversos medios auxiliares para o
ensino de idiomas. Simultaneamente, tiveron lugar reunións, mesas redondas,
simposios especializados, nos que participaron profesores, lingüistas, tradutores,
especialistas en informática e en bibliotecoloxía, editores, expertos en comunicación, fabricantes de laboratorios de idiomas, etc.
Do Estado español só estivo presente Galicia. Participou cunha significativa
mostra de libros que espertou moito interese nos concorrentes, cubanos e doutros países. Asistiu unha delegación presidida por Manuel Regueiro Tenreiro,
director xeral de Política Lingüística, da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia.
En abril de 1993, Galicia volveu participar na EXPOLINGUA. De novo asistiu unha delegación, esta vez presidida por Xosé Sánchez Puga, da mesma Dirección Xeral, quen, ademais de participar en debates e mesas redondas, ofreceu
unha conferencia sobre as linguas minoritarias do noso Estado.
Os libros expostos (dicionarios, textos didácticos e literarios, obras diversas)
foron doados á Cátedra de Cultura Galega da Universidade da Habana.
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Para a proxección da nosa cultura no mundo é importante a presenza galega
en eventos coma este.
Na Universidade da Habana
Durante a realización en Cuba da Expolingua-92, o director xeral de Política
Lingüística da Xunta de Galicia propuxo a creación dunha Cátedra de Cultura
Galega na Universidade da Habana. Esta proposta foi moi ben acollida polo
Reitorado e acordouse que comezaría a funcionar axiña, na Facultade de Artes e
Letras. En síntese, este é o contido e alcance do acordo subscrito:
I.- Que o Goberno de Galicia e a Universidade da Habana consideran necesario artella-los procedementos para satisface-la necesidade de intercambios nos
aspectos científico-técnicos e humanísticos. Asemade consideran que os estudos
de linguas e culturas enriquecen os pobos e axudan á mellor comunicación entre
as diferentes comunidades.
II.- Que a Universidade da Habana, en cumprimento da súa función social,
desexa contribuír ó desenvolvemento da cultura universal mediante a promoción das culturas particulares, entre elas a galega, pola importancia desta dentro
da vida cubana.
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A partir destas premisas acordouse:
1.- Inicia-las actividades da Cátedra de Cultura Galega (Sección de Lingua e
Literatura galegas) na Facultade de Artes e Letras da Universidade da Habana.
2.- A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de
Galicia financiará a creación da Cátedra de Cultura Galega (Sección de Lingua
e Literatura galegas) cunha subvención anual de 1 000 000 de pesetas, con cargo
ó capítulo 40 da Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para o funcionamento desta Cátedra. Esta
cantidade farase efectiva en dous pagamentos de 500 000 pesetas, nos meses de
outubro e febreiro de cada ano.
3.- A Universidade da Habana difundirá os estudos de Lingua e Literatura
galegas e facilitará a infraestrutura necesaria para o funcionamento da Cátedra.
4.- Unha comisión nomeada para o efecto, con representación de ámbalas
dúas institucións, determinará o tipo de estudos e programas para dispensar e
que serán obxecto de acordo por ámbalas dúas partes.
5.- A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria designará o profesor especialista de Lingua e Literatura galegas para que durante un período de
catro meses dispense as ensinanzas que ámbalas dúas partes acorden.
6.- O salario e o desprazamento do profesor visitante correrán a cargo da
Consellería. A estadía do profesor estará a cargo da Universidade da Habana.
7.- As diferenzas e os imprevistos xurdidos da aplicación deste acordo solucionaranse mediante o diálogo e a través da comisión sinalada no apartado cuarto.
O CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

O REITOR DA
UNIVERSIDADE DA HABANA

Asdo.:
Xoán Piñeiro Permuy

Asdo.:
Armando Pérez Perdomo

O acordo é moi significativo. A creación desta Cátedra nun país onde centos
de milleiros (e acaso millóns) de habitantes son de ascendencia galega, e nunha
bicentenaria e prestixiosa universidade, aberta a toda inquietude científica e
humanística, é de moita transcendencia para Galicia e para Cuba.
En novembro de 1992, a Cátedra quedou inaugurada oficialmente. Asistín
ós actos programados e cónstame que foi acollida con fervor, agarimo e xerar-
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quía académica. Valorouse como un importante feito cultural e de achegamento entre os pobos galego e cubano. No acto central, realizado na Aula Magna
universitaria (onde ofreceu unha clase maxistral o escritor Gonzalo Torrente
Ballester), estaban presentes ministros e autoridades científicas, dirixentes da
Asemblea Nacional e do Estado cubano. Presidiu a delegación galega o director
xeral de Política Lingüística.
A Cátedra ten un local de seu, que tamén inauguramos en novembro de
1992; segue acrecentando os fondos bibliográficos especializados; unha profesora cubana asistiu ó curso de galego para estranxeiros que se dita en Compostela, e amais das conferencias ofrecidas na Habana por profesores galegos –incluíndo o reitor da Universidade de Santiago, que visitou Cuba nos comezos de
1993– falou nela un destacado profesor do Centro de Estudos Galegos da Universidade de Oxford.
Durante once anos, a Secretaría Xeral de Política Lingüística mantivo na
Habana un profesor de lingua e cultura galega en xeral. Chegaron a ir sucesivamente tres profesoras. Dende 2010 non se envían. Non obstante, a Cátedra de
Cultura Galega formalmente segue existindo na Facultade de Artes e Letras.
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VARIA
Nun instituto científico
O 15 de decembro de 1969 fundamos unha Sección Galega no Instituto de
Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias. Algo novo no ámbito da nosa
emigración en xeral: o estudo sistemático da achega diversa dos nosos emigrantes á conformación da nacionalidade do país de destino –neste caso Cuba– e do
labor que desenvolvían para mante-la súa identidade galega. E todo iso feito
dende unha institución científica estatal.
Publicáronse oportunamente os postulados ou bases da nosa Sección e que
en síntese comprenden: colaboración cos profesores e estudantes de Letras das
universidades do país e cos institutos de idiomas, no que se refire ás investigacións sobre literatura e/ou lingüística; acrecentamento da biblioteca galega do
Instituto; difusión da cultura galega mediante exposicións, colaboración en
revistas especializadas e emisións de radio e televisión; programación de ciclos
de conferencias e de cursos; establecemento de nexos con institucións afíns de
América e de Europa.
Aínda que con limitación de medios, os propósitos para os que foi creada esta
Sección véñense cumprindo. Non é este o lugar para enumerar todo o que se
leva feito, pero imos consignar, cando menos, o que se relaciona co tema do presente libro.
Adoptouse a catalogación de obras na biblioteca xeral do Instituto (a segunda en importancia do país, despois da Biblioteca Nacional) identificando e separando os temas galegos (Arte gallego, Ensayo gallego, Narrativa gallega, Poesía
gallega, Teatro gallego, etc.); fixéronse exposicións referidas a textos de e sobre
Castelao; libros galegos editados en Cuba; mostra bibliográfica sobre Ramón
Cabanillas; libros galegos con dedicatorias autógrafas; libros galegos para nenos
(para conmemora-la Xornada Internacional da Infancia); lingüística galega;
vinte anos de labor editorial en Galicia... Conferencias sobre Castelao en América; a Academia Galega; a raíz galega de Valle-Inclán... Dispensáronse cursos de
Lingua e Literatura galegas; mantivéronse relacións de cooperación con departamentos da universidade compostelá e tamén coas universidades de Lille (Francia), Leningrado (Rusia), Leipzig (Alemaña), Barcelona e a Complutense de
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Madrid. Procesáronse gravacións de conversas feitas por especialistas da Universidade da Habana no sur da provincia de Matanzas, onde se asentaran comunidades de carboeiros galegos.
Deixamos aquí esta crónica. Longo sería o balance e resultaría desproporcionado estenderse máis alá da simple referencia dun labor en todo momento vinculado á lingua galega.
Tradición oral
Cada pobo vai tecendo e decantando as súas tradicións, o seu patrimonio de
sabenzas que pasan de pais a fillos nunha sucesión de palabras vertidas en diversas modalidades expresivas.
Así, cada xeración recibe e transmítelle á seguinte lendas, refráns, coplas, contos, cancións e tamén crenzas, mitos, remedios para conservar ou recupera-la
saúde, maneiras de arranxa-los alimentos, actitudes ante a vida e ante a morte,
cosmogonías...
O pobo cubano ten unha rica tradición oral. Nos seus temas e formas conflúen
tres grandes ramas culturais: a aborixe, a española e a africana. Dicimos española
para simplificar, aínda que temos que facer un imprescindible deslindamento de
andaluces, cataláns, galegos, vascos, canarios e demais. As correntes migratorias deixaron un variado calco na cultura e nas tradicións do país. Todo se foi sumando,
incorporando. E unha incorporación moi acusada é a que se refire ós galegos.
Coñecemos no barrio habaneiro de Arroyo Naranjo un cuentero, un paroleiro singular, capaz de pasar días enteiros contando historias en que os personaxes
eran, principalmente, galegos. E non era o único. Sabemos que un locuaz campesiño de Pinar del Río tiña igual facilidade, e iso que naquela provincia non foi
tan abondosa a nosa emigración.
Nas súas andanzas pola rexión central de Camagüey, Samuel Feijóo recolleu de
viva voz narracións que lle deron material para un libro que titulou Cuentos populares cubanos. E estes contos aparecen agrupados por «Cuentos de guajiros, negros,
gallegos e isleños» (en Cuba chámanlles isleños ós que proceden de Canarias).
Ademais desta compilación, Feijóo publicou moi seguido na revista Signos
redondillas, décimas, refráns, cancións, contos choqueiros e outras formas de
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literatura popular, recollidos en incansables ir e vir. Pero el non era o único.
Outros, coetáneos e anteriores, realizaron investigacións e publicaron os seus
resultados, sobre todo nas revistas Archivos del folklore cubano e Actas del folklore. E aí están os traballos de Fernando Ortiz e os do Centro ou Instituto de
Etnoloxía e Folclore da Academia de Ciencias.
En tódolos casos, aparece moi seguido Galicia, os galegos, a nosa lingua.
Convén aclarar que os personaxes galegos (masculinos e femininos) son moi distintos dos que temos observado na rexión da Prata (Bos Aires, Montevideo). Alí
os nosos paisanos son obxecto de burla, de mofa –dito sexa en sentido xeral–,
de estafa, e no mellor dos casos aparece como virtude o servilismo, a humildade, o criadiño de toda confianza a quen se lle pode da-la chave da casa dende o
primeiro día. Moi outro é o comportamento que se pode extraer dos personaxes galegos do folclore cubano. Aquí había criados de fiar, paifocos que eran vítimas de engano, pero tamén nesta literatura popular aparecen galegos pillos, burladores, trampulleiros, o que nos asigna un papel máis verídico non só de
brutáns ou santiños, senón de persoas maiormente honradas pero sen excluí-la
picaresca real, propia de toda comunidade. Obviamente, preferimos isto.
Na orde lingüística –que é a onde queremos chegar– nestes contos, nestas décimas e redondillas, vixentes por tradición oral, a lingua galega está presente en múltiples expresións (ás veces en curioso castrapo tropical) e en frases, palabras soltas,
exclamacións en que adoita galeguizarse un dito popular de orixe andaluza ou africana. Por exemplo, un refrán moi coñecido, que pretende amosar certa forma de
retranca galega, di: «Non queiro, non queiro, bótamo no sombreiro» (moitos saben
que ese hiperenxebrismo de «queiro» está mal, pero déixano para que rime). É só
un exemplo, moi ilustrativo, por certo, entre moitos outros que poden achegarse.
A lingua de Galicia ten, pois, un espazo na ancha parcela da literatura cubana de tradición oral. É natural que así aconteza, dada a nosa fonda sedimentación cultural naquela illa, por obra dunha vizosa e fecunda riada migratoria.
Na voz de escritores cubanos
No século pasado e no actual, escritoras e escritores cubanos téñense achegado
ó idioma galego non como unha simple rareza ou curiosidade filolóxica, senón
dedicándose a traducilo ou incorporándoo ás súas obras respectivas.
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Traducións do galego para o castelán fixeron Emilia Calé, Angelita Otero,
Emilia Bernal (tradución de poesías de Rosalía de Castro, Curros Enríquez,
Ramón Cabanillas); o poeta Agustín Acosta traduciu –coa colaboración de
Dámaso Pérez Valenzuela e Bernardo Bermúdez Jambrina– Follas novas, de
Rosalía.
Personaxes galegos hai a eito na literatura cubana e, con frecuencia, está presente tamén a lingua en ditos, expresións diversas, cantigas populares, como os
casos dos autores Enrique Serpa, na novela mariñeira Contrabando; Jesús Masdeu, en La gallega, ou Enrique Labrador Ruíz en El gallo en el espejo.
O narrador e poeta Joaquín N. Aramburu (autor dunha biografía de Nicomedes Pastor Díaz e membro distinguido da Academia Galega) utilizou a nosa
lingua nalgúns dos seus traballos en verso. O que máis se popularizou foi «Gaiteiriño pasa»:
Moitas bágoas chorei, miña xoia
mentras ti tocabas,
porque un mozo levoulle pra Cuba
a metá da y´alma
………………...

que se converteu en canción grazas a que lle puxo música o mestre Chané.
Caso destacado é o da escritora Anisia Miranda. Escribiu un traballo en galego evocando o casamento de Rosalía e Murguía, e algúns poemas. Traduciu para
o noso idioma poesías de José Martí, Rubén Darío, Amado Nervo e Walt Whitman. E publicou os seguintes libros de narracións para nenos: Os contos do Compay Grifo, Pardela amiga, A volta do Compay Grifo, A primeira aventura, e sete
pezas de teatro nun volume titulado A casa dos títeres.
Anisia utilizaba habitualmente a nosa fala cando viaxabamos a Galicia e a
partir da nosa radicación aquí, en 1992, na que tamén se ten expresado en conferencias, coloquios e entrevistas na radio e na televisión.
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Unha «cova céltiga» tropical
É coñecido o afervoado celtismo dos escritores galegos rexionalistas de finais do
século XIX, tendencia que seguiu influíndo ó longo do século XX en xentes de
diversos niveis de cultura, profesións e posición política.
Tal idea foi basicamente formulada por Manuel Murguía, para quen «era
celta o fondo étnico do noso pobo», como sinala Carballo Calero, e tivera, ademais, o apoio de toda a baril poesía de Pondal79.
Na librería de Uxío Carré Aldao, da Coruña, reuníanse polas tardiñas, en
animado faladoiro, Manuel Murguía, Eduardo Pondal, Martínez Salazar, Pérez
Ballesteros, Salvador Golpe, Galo Salinas, Florencio Vaamonde, Lugrís Freire,
Martelo Paumán, Eladio Rodríguez González e outros.
Tales reunións, presididas polo dogma celtista, motivaron que Celso García
de la Riega –que collera sona a partir dunha conferencia en que demostraba a
orixe galega de Cristovo Colón80– bautizase a librería de Carré co nome de La
cueva céltica. Pero os interlocutores repuxéronse daquel alcume despectivo, asimilárono, fixérono seu, traducírono para o galego, e A cova céltiga pasou á historia81 das organizacións culturais e patrióticas de Galicia.
Todo o que brevemente queda dito é máis ou menos sabido. O que seguramente
moi poucos saben é que algúns anos despois –nos comezos deste século– existiu
unha «cova céltiga» na Habana, obviamente creada como reflexo da coruñesa.
A Cova Céltiga habaneira radicaba no café La puerta del sol, da rúa Ejido
(que pasou a chamarse Avda. de Bélgica e, despois, Patricio Lumumba, pero
todos a coñecen polo nome orixinario). Alí concorrían xornalistas, escritores,
pintores, músicos galegos, e sempre se debatían –en galego, naturalmente–
aspectos da nosa cultura, cuestións históricas, situación económico-social de
Galicia, perspectivas de futuro para o noso pobo; e a énfase verbal dos inte-

79

Por iso aínda hoxe, malia que se foi esvaendo a forza desa tendencia, cantámoslle na letra do Himno ó
«Fogar de Breogán».
80 Noticia que encheu de orgullo a moitos galegos, sobre todo en Cuba, onde se publicaron libros, artigos,
poesías, manifestos, afondando con ardencia no tema.
81 Alí naceu a Liga Gallega e a Escola Rexional de Decramación (que levou á escena varias pezas teatrais na
nosa lingua). Tiña como órgano xornalístico a Revista Gallega, que dirixía Galo Salinas.
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grantes do faladoiro chamaba xeralmente a atención dos fregueses que se ían
achegando para tratar de entender a aqueles apaixonados estranxeiros.
A concorrencia era flutuante, pero sábese que entre os máis asiduos estaban
Ramón Cabanillas, Antón Villar Ponte, Roberto Blanco Torres, Ramón Armada Teixeiro, Chané...
Aínda existe o local onde estivo o vello café, restos do letreiro que o identificaba. Ó pasar por alí, sentímonos conmovidos imaxinando o revoar de palabras
que evocaban unha patria distante e oprimida.
Anuncios comerciais
Víñanse anunciando produtos galegos na nosa prensa da emigración. Os produtos máis diversos: confeccións téxtiles, viños, xamóns e outros. Tamén libros.
Na edición do 16 de maio de 1878, en El Eco de Galicia, anúnciase a venda de
libros galegos (en primeiro lugar, Cantares gallegos, de Rosalía), só dous meses
despois de fundarse o semanario, decano, como xa temos dito, de toda a prensa galega feita polos emigrantes.
Nos anos vinte do século XX, aparecen anuncios escritos na nosa lingua nas
publicacións periódicas nacionalistas (Nós, Terra Gallega), pero ademais, cada
pouco, nas revistas que chamamos bilingües aparecía algún comerciante ou
industrial galego anunciando os seus establecementos ou ofrecendo diversos
artigos na lingua nativa, ás veces ata en verso.
A partir do 5 de xaneiro de 1908, aparece reiteradamente no semanario Follas
Novas –que era dos que vimos denominando bilingües– o pintoresco anuncio
dunha óptica. Dicía así:
¡OU FARRUCO!
–¿Non vel-as rapaciñas da nosa terra?
–Non, home, non.
–Pois usa anteollos coma min: Bifocal patente, que teñen uns vidros moi bos,
e alcóntranse nos Rayos-X.
Salud, número 2, A Habana
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Homenaxe galega a Che Guevara
Ernesto Guevara de la Serna, coñecido mundialmente polo apelativo de Che, naceu
en Rosario (Arxentina) en xuño de 1928 e caeu loitando en Bolivia o 8-10-1967.
Dirixía unha guerrilla internacionalista. Antes estivera na Guerra de Liberación de
Cuba –encabezada por Fidel Castro–, na que chegou a comandante. Despois da
toma do poder na illa, o Che desempeñou importantes funcións no novo Estado:
director do Banco Nacional, ministro de Industrias...
En 1970, publicamos na Habana un libro de poemas de homenaxe ó Che. Na
cuberta levaba un retrato del feito por Seoane e, na contracuberta, un fermoso
debuxo de Díaz Pardo. O libro contiña traballos nas catro linguas do Estado español. A presenza galega nesta obra era significativa. Incluíanse poesías de Eliseo
Alonso, Manuel Álvarez Torneiro, Carlos Casares, Xavier Costa Clavell, Celso
Emilio Ferreiro, Manuel Lueiro Rey, Manuel María, Xosé Luís Méndez Ferrín,
Xosé Neira Vilas, Uxío Novoneyra, Manuel Rodríguez e Farruco Sesto Novás82.
Seguindo esta idea, o Instituto do Libro, de Cuba, editou Poemas al Che, que
contén algúns dos publicados por nós xunto cos de poetas de diversos países de
América. De autores galegos aparecen os poemas de Celso Emilio Ferreiro, Xosé
Luís Méndez Ferrín, Carlos Casares, Manuel María e Manuel Lueiro Rey83.
Fíxose unha edición de vinte e cinco mil exemplares. O libro chegou a todo o
continente americano, dende Alasca á Patagonia. Non rematou nestes dous
libros a presenza da lingua galega en Cuba en relación co Che. Entre o 18 de
decembro de 1972 e o 3 de xaneiro de 1973, realizouse no Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias de Cuba unha exposición literaria e
plástica de poetas e artistas galegos. Unha homenaxe galega ó heroico xefe guerrilleiro. Ademais dos doce poemas dos autores mencionados, había un de Arcadio López Casanova e outro de Antonio Rivera.
Completaban a exposición o retrato feito por Seoane e o debuxo de Díaz
Pardo, e traballos orixinais destinados a esta homenaxe, de Virxilio, Reimundo
Patiño, Xaquín Marín, Beatriz Rey, Saturno Lois, Agustín Pérez Bellas e Xosé
Luís de Dios. Tamén se expuxo un óleo de gran tamaño, coa figura do Che no
centro, doado a Cuba polo pintor ourensán Xaime Quessada.
82
83

Tocoume traducir estes poemas para o castelán. A tradución aparece ó pé dos textos galegos respectivos.
Tamén neste caso se consigna a versión castelá.
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Cartas de Murguía e Carré
Gardamos unha voluminosa correspondencia de Manuel Murguía, dirixida a
persoas e institucións galegas en Cuba. Moitas desas cartas proveñen da Academia e están asinadas por Uxío Carré co visto e prace de Murguía. A maior parte
delas foron escritas en castelán, pero dende 1916, cando a Asociación Iniciadora e Protectora da Academia, que, como é sabido, radicaba na Habana, comezou a utiliza-lo galego en tódalas súas actividades públicas, programas, chamamentos, recibos de pagamento e cartas, dalgunha maneira estaba sentando unha
pauta exemplar e reclamando –aínda que non se dixese expresamente– que os
seus comunicantes procedesen do mesmo xeito.
Isto foi seguramente o que determinou que da Academia, dende A Coruña,
tamén lles escribisen en galego. Por iso, entre a correspondencia mencionada
que logramos rescatar, aparecen cartas asinadas por «O Segredario, Eugenio
Carré», co «Vo. Bo.» de «O Presidente, Manuel Murguía».
Interesante este achado epistolar xa que nos revela un comportamento idiomático dende a Galicia territorial, que parte dunha actitude, dunha decisión dos
galegos da Habana.
Un bispo cubano galegofalante
Foi en 1972. Van alá moitos anos. En Sada, Xosé Luís Vázquez falounos de don
Fernando Prego Casal, bispo de Cienfuegos-Santa Clara (Cuba).
De volta na illa, comezou a nosa relación con Prego, persoa sinxela que levou
con humildade auténtica o seu apostolado. Era home lúcido e sensible e gardaba unha fidelidade natural, íntima, ás súas raíces galegas.
Naceu Prego Casal na provincia da Habana. O seu pai era das Mariñas e
levou o fillo neno a Galicia. O Fernandiño pasou algúns anos da súa infancia en
terras de Sada a xogar á estornela e á panda, procurando niños polos montes,
vendo o ir e vir dos pescadores. Integrouse axiña naquel país que acababa de
coñecer, tivo amigos e aprendeu a fala galega dos seus antepasados, que utilizaba con veciños e compañeiros.
Un día volveu co seu pai a Cuba. Alí seguiu a carreira eclesiástica, ordenouse sacerdote, estivo de párroco en varias igrexas da provincia da Habana e logo
foi designado bispo.
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Final dunha carta a Fontenla Leal.
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Cada certo tempo viaxaba a Roma e, por veces, tamén a outras cidades de
Europa por motivos pastorais. E sempre que lle era posible, viña a Galicia. En
1990, en Celanova, contábano-lo crego que atende o mosteiro como unha
mañá chegaron xuntos dous bispos cubanos a aquela casa grande de San Rosendo. Dous bispos xuntos! O crego asustouse. Un era Prego Casal e o outro, o
bispo de Pinar del Río.
Prego amaba Galicia e, de xeito especial, a Sada da súa nenez. Seguiu a amizade cos que foron os seus compañeiros de trasnadas. En Cuba, cada vez que
podía, utilizaba a lingua galega e non só en conversas, senón na correspondencia.
Escribiámonos e conservo del unha manda de cartas escritas nun galego fluído,
rico, expresivo. Tamén me entregou un fermoso traballo sobre Rosalía de Castro.
Fernando Prego Casal foi un exemplo de autenticidade, de fidelidade á súa
«patria anterior», como diría un poeta arxentino, referíndose tamén á súa ascendencia galega.
Bibliografía na pedra
O cemiterio da Habana (monumento nacional) ten moita relación con Galicia. O
primeiro enterramento que nel se fixo, en 1872, foi o do arquitecto ferrolán Calixto Loira, autor do proxecto desa necrópole e director das súas obras84. Alí está
enterrado o filántropo, natural de Guísamo, Salvador José Zapata, a quen a Sociedade Económica de Amigos do País ergueu un gran monumento e púxolle o nome
del á rúa que pasa pola fronte. Outro caso notable, por non citar máis, é o de Xosé
Fontenla Leal.
Pero ademais son centos de milleiros de galegos os que repousan nese camposanto. Galegos foron moitos artesáns marmoristas que traballaron elaborando obxectos funerarios; galegos (case todos dunha mesma comarca do concello
da Estrada) foron e aínda son os que van quedando, coidadores de tumbas e dos
xardíns que as arrodean. E galegos eran (a maioría deles de Carnota) os cultivadores das flores que ornaban as cerimonias fúnebres na Habana.
84

Chegou unha mañá á obra, viu como marchaban os traballos nunha das catacumbas ou sepulturas soterradas e dixo algo así como que sería pracenteiro ser enterrado alí, en lugar tan feituco. Morreu ó outro
día dunha fulminante febre amarela e a broma converteuse en realidade. Estreou o cemiterio que estaba
construíndo.
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Noutras partes de América onde houbo e hai galegos, existen panteóns, é
dicir, un panteón para toda a colectividade emigrante85. Cuba é o único país do
mundo onde os nosos emigrantes teñen múltiples panteóns. No cemiterio habaneiro hai un total de 58.
As sociedades de instrución (creadas, como levamos dito, para ergueren e sosteren escolas en Galicia), nos últimos anos da década do vinte, cumprido o obxectivo central que as animaba, dedicáronse a construír panteóns sociais, é dicir,
como un servizo para os socios. Algúns panteóns xa existían dende antes e outros
fixéronse moito despois, pero son casos illados.
Percorrendo o cemiterio da Habana poden verse, en diferentes zonas, estes
panteóns (algúns de luxo e gran tamaño, como o da Sociedad de Beneficencia
de Naturales de Galicia e o da Sociedad de Naturales de Ortigueira). Toda unha
mostra da toponimia de Galicia, inconfundible, revelándose clara, inequívoca,
nos letreiros das fachadas deses sepulcros a un tempo individuais e colectivos86.
E esa toponimia tamén é lingua galega, sobre todo cando aparecen nomes
como Baleira, Capela, Cospeito, Chantada, Ortigueira, Riotorto, Taboada...
Hai, ademais, un caso persoal moi singular: a tumba do ortigueirés Ramón
Armada Teixeiro87. Dela érguese un monólito que remata non nunha cruz,
como é usual, senón nunha lira, símbolo da inspiración poética. E debaixo, a
súa bibliografía activa, a ringleira das obras, dos libros que publicou en galego
aquel laborioso emigrante que amaba por igual a Galicia e a Cuba.
Proxección de dúas prestixiosas universidades
Todo empezou coa proposta que fixemos dende A Habana (a través da Sección
Galega do Instituto de Literatura e Lingüística) ante un congreso internacional
que patrocinou o Instituto de Literatura Mundial Máximo Gorki, de Moscova.
Era necesario, ineludible, ter en conta a lingua e a literatura galegas.
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Caso moi destacado é o de Bos Aires; ten un gran panteón que pertence ó Centro Galego.
Hai anos preguntámoslle a un dirixente dunha sociedade comarcal o porqué dese afán de construír panteóns, e contestounos que os emigrantes, na súa maioría, non retornarían a Galicia, e se nun tempo foran
alá veciños e aquí membros da mesma asociación, era natural que seguisen unidos despois de mortos.
87 Xa nos temos referido a el: autor de varios libros de versos e da peza teatral Non máis emigración!, secretario do Centro Galego durante moitos anos, amigo de Curros Enríquez, cofundador, con Lugrís Freire, do xornal A Gaita Gallega...
86
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Alí nada pasou, pero meses despois tiven carta do profesor da Universidade
de Leningrado, Dr. Zacarías I. Plavskin, prestixioso filólogo, autor de varias
obras importantes e coñecedor das linguas romances.
Mandámoslle libros dende Cuba e coordinamos con institucións de Galicia
para que lle fixesen chegar, sen carga, outros. Con ese fondo, o Dr. Plavskin
botou a anda-los estudos de Lingua e Literatura galegas. Ano tras ano seguiu recibindo obras e seguiu traballando nesta dirección. Non tardaron en aparece-los
primeiros estudos, as primeiras memorias de licenciatura (sobre Rosalía, Manuel
Antonio, Castelao...).
En 1982, coñecemos na Habana o profesor Dr. Klaus Bochmann, director,
entón, na Universidade de Leipzig, do Departamento de Romanística e máis
tarde vicedecano de Investigacións. Con el coordinámo-las posibilidades de
colaboración para implantar en Leipzig o ensino da Lingua e da Literatura de
Galicia.
Tamén lle fixemos chegar bastantes libros e, igual que no caso de Plavskin, solicitamos axuda complementaria de editoriais e outras entidades galegas. Todo
andou ben. En poucos meses, centos de estudantes de portugués e de español
aprendían galego; entraban en contacto coa nosa cultura88.
Tivo moi boa acollida o galego entre os alemáns. Realizáronse diversas investigacións, redactáronse traballos, dúas estudantes foron atendidas por nós na
Habana, a onde chegaron con bolsas de estudo, para elaboraren senllas memorias de licenciatura: unha sobre a emigración galega en América e a outra sobre
lingua e cultura galegas na emigración89.
Así foi como dende Cuba se logrou promove-lo coñecemento da nosa lingua
e do noso facer literario en dúas importantes universidades europeas.

88

A Universidade de Leipzig estableceu que o galego fose materia obrigatoria para os que estudaban portugués, e optativa para os de español.
89 O profesor Bochmann publicou, en 1984, un rigoroso e amplo estudo sobre a literatura galega, na Editorial Gustav Kiepenheuer, de Leipzig, e viaxou por Galicia, onde ofreceu varias conferencias.
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APÉNDICES
I. INFLUENCIA GALEGA NA FALA DE CUBA

A presenza galega en Cuba foi moi significativa dende o punto de vista histórico.
Crese xeralmente que os primeiros galegos chegaron enrolados nas expedicións
de conquista e colonización. Pero deberon ser poucos, pois son contados os casos
dos que hai noticia concreta. Un deles, por exemplo, é o navegante tudense-noiés
Sebastián de Ocampo, que en 1508 fixo unha viaxe de circunnavegación ó redor
de Cuba para deixar testemuño seguro do seu carácter insular (Colón coidaba
que era unha parte do continente), e o ano seguinte carenou as súas naves nun
lugar que denominou Puerto Carenas, que máis tarde había de se-la importante
badía da Habana.
Outro galego destacado foi o bispo Evelino de Compostela, que a finais do
século XVIII fundou en Cuba colexios, hospicios, vilas, hospitais, polo que deixou un grato recordo na illa.
Non eran moitos os galegos que había daquela en Cuba. Con todo, chegou a
nós unha noticia curiosa: en 1804, créase na Habana a chamada «Santa Hermandad de Santiago el Mayor, de los naturales y originarios de Galicia». Andando o
tempo, destacan no século XIX algunhas individualidades como o naturalista
Ramón de la Sagra, o arquitecto Calixto Loira, o xornalista Isidoro Araújo de Lira,
por citar só algúns nomes.
Empezan a chegar algúns emigrantes galegos á illa a finais da década dos
40. Os acontecementos de Haití e as sublevacións de escravos africanos,
principalmente en Cárdenas e no distrito de Matanzas, alarmaron as autoridades coloniais, que comezaron a reprimi-lo tráfico de negros. Este tráfico
seguiu, clandestinamente, se ben foi neutralizado en boa medida ó ratificarse o tratado Webster-Ashburton, segundo o cal os buques de guerra ingleses
e norteamericanos podían interceptar barcos negreiros. Por outra banda,
había en Cuba un latente estado de guerra, que estalou en 1868, encabezada por Carlos Manuel de Céspedes, quen comezou liberando os seus propios
escravos.
O galego, igual que o canario, o iucateco e o chinés foron levados a Cuba
para cubri-las necesidades de man de obra, pois os colonialistas acabaron coa
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poboación autóctona e as novas realidades históricas, demográficas e socioeconómicas impedían a importación de máis escravos de África, do sur do Sáhara.
É coñecido o privilexio concedido a Urbano Feijóo, deputado a Cortes pola
provincia de Ourense, para trasladar a Cuba, de primeiras, seis mil galegos en condicións de semiescravitude. Ás veces, eran peor tratados que os escravos africanos.
Arribaron á beira de dous mil. Nas Cortes armouse un escándalo e quedou sen
efecto o choio de Feijóo. Moitos morreron, outros subleváronse nas «barracas de
aclimatación». Algúns fuxiron ós montes na procura dun anaco de terra para cultivar, fóra do control das autoridades coloniais, de aí que en outubro de 1854 o
capitán xeneral da illa expedise un bando en contra de «los gallegos cimarrones».
Ó redor de 1870 é cando comeza a emigración masiva de galegos a Cuba.
Dábanlles facilidades para lograr certo equilibrio étnico, para branquea-la poboación da illa, e tamén para telos á man por se había que mobilizalos en contra do
movemento independentista. O curioso é que moitos deles se pasaron ás trincheiras revolucionarias, fixéronse combatentes mambises, loitaron no exército
libertador pola independencia de Cuba.
En decembro de 1871, créase na Habana a Sociedad de Beneficencia de
Naturales de Galicia, decana hoxe de tódalas institucións galegas da emigración.
Pouco despois nace o orfeón Ecos de Galicia. En 1878, o estradense Waldo
Álvarez Insua funda o semanario El Eco de Galicia. A emigración galega á illa vai
en aumento no que resta do século XIX e a riada continúa despois de proclamarse
a independencia. Entre o atraso que padecía Galicia e a guerra colonial que
España sostiña en África, a emigración continuou ata 1930 aproximadamente.
A crise mundial capitalista deixou sen traballo a milleiros dos nosos paisanos.
Moitos deles volveron a Galicia.
Multiplicáronse as asociacións de emigrantes (o Centro Galego, fundado en
1880, convertérase nunha entidade poderosa, dedicada, fundamentalmente, ó
ensino e á asistencia médica).
Figuras importantes da cultura galega viviron e traballaron en Cuba. Longa
sería a nómina, pero abonde con mencionar a Curros Enríquez, Manuel Lugrís
Freire, Ramón Cabanillas, Antón Villar Ponte, Roberto Blanco Torres, Manuel
Pascual, Chané. Por Cuba tamén pasaron Basilio Álvarez, Alfonso Castelao,
Xerardo Álvarez Gallego, Roberto Nóvoa Santos...
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Os emigrantes galegos estendéronse por todo o país; non se asentaron maioritariamente nas cidades, como ocorreu en Sudamérica. Isto foi así porque a
industria máis importante era a do azucre e as fábricas situábanse á beira das
plantacións de cana; as obras ferroviarias estaban tamén, sobre todo, en función
desa industria. Por outra banda, o campo cubano é moi fértil, non hai grandes
extensións despoboadas, o clima é benigno. Todo iso facilitou a dispersión.
Foron, pois, traballadores do azucre, das redes ferroviarias, dos laranxais e das
veigas de tabaco; tamén pescadores, homes do café, carboeiros, mineiros. (As
mulleres empregábanse, maiormente, no servizo doméstico). E nas cidades
foron os artesáns, choferes, gastronómicos, libreiros, tendeiros de víveres, de
roupa, de ferraxería, cultivadores e vendedores de flores... Algúns chegaron a ser
donos de industrias e de establecementos comerciais de certa magnitude.
Por outra banda, creáronse múltiples asociacións benéficas, recreativas e de
instrución (estas últimas tiñan a finalidade de erguer e soster escolas en Galicia);
fundaron revistas e xornais, publicaron libros, organizaron coros e outros grupos musicais, construíron panteóns no cemiterio da Habana...
Finalizou esta emigración masiva hai oitenta anos, de xeito que os galegos
nativos que hai en Cuba son de avanzada idade. Os seus fillos e netos animan
algunhas vellas sociedades; outras fóronse extinguindo.
Desa presenza –numerosa e prolongada– quedaron hábitos, costumes,
modos de vida, ferramentas de traballo, comidas. E foi tan notable a sedimentación cultural –no seu máis amplo sentido– que o galego aparece (como xa
vimos) no teatro cubano de costumes, en programas de radio e televisión e na
literatura popular. E voces galegas quedaron inseridas na fala cotiá de Cuba.
Analizaremos algunhas delas.
De primeiras, digamos que o xentilicio GALLEGO ten alí acepcións moi
variadas e curiosas. Imos ver:
GALLEGO, GA: Comunmente, chámase así a todo español peninsular (ós canarios chámanlles «isleños»). Ás veces, sobre todo en xentes
burlonas ou resentidas, isto pode levar certa carga despectiva, pero xeralmente ten máis ben un sentido diferenciador, identificador e con frecuencia cordial, agarimoso.
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GALLEGO, GA: É sinónimo corrente de persoa forte, robusta, de neno
ou de adulto repoludo, vigoroso, branco, de meixelas rosadas. Tal apelativo
é moi usual en tódalas capas sociais, dende hai moitos anos. Transcendeu á
literatura, ó teatro, ó cine e ten na actualidade plena vixencia.
GALLEGO: Toda persoa que carece da mínima habilidade para tocar
algún dos variados tambores que se utilizan nos conxuntos de musica
popular, e todo aquel que non logra axeitarse ó ritmo dos bailes afrocubanos. O epíteto é máis ben irónico, amigable e adoita aplicarse a calquera
persoa, sexa ou non de orixe galega ou española.
GALLEGO: Así denominan os pescadores a un tipo de anzol groso
e de pata curta.
GALLEGO: En plural, chámaselles gallegos ós puntos vermellos do
dado no xogo do gobelete, en contraste cos puntos negros. Hai nisto
unha alusión ós dous grandes grupos étnico-culturais que conforman a
poboación cubana: o español –ou gallego– e o africano.
GALLEGOS: Accesorios mecánicos utilizados nas fábricas de azucre.
Son como uns dedos xigantes de aceiro que esparexen e van aliñando e
ordenando a cana no transportador que a leva ós muíños. Por extensión,
tamén se lles chama gallegos a accesorios semellantes aplicados a outras
industrias.
GALLEGO: Peixe da plataforma cubana (Caranx latus, da familia
dos caránxidos). É un tipo de xurelo, comestible.
GALLEGO: Insecto coleóptero. Hai dúas variedades moi semellantes,
cos mesmos hábitos: (Lachanosterna puberola e Lachanosterna subsericans,
da familia dos escarabeidos). Cando anoitece, entran nos laranxais e destrúen as follas das árbores.
GALLEGO: Ave de paso (Larus smithsonianus, da familia dos láridos).
É de cor gris azulada por riba; a cabeza e as partes inferiores son brancas.
Cando é nova, ten a plumaxe pardenta, con pintas abrancazadas. Trátase
dun tipo de mascato que abunda na badía de Matanzas, chámanlle tamén
Gallego Real.
GALLEGO: Ave palmípede (Chroico-cephalus atricilla, da familia dos láridos). Da cor do chumbo no verán, pico e pálpebras avermelladas, manto cin-
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cento. Aniña nos illotes ou cayos coas gaivotas, arríncalle-la presa ós mascatos,
pero, pola súa vez, é vítima do rabiaforcado. Ten afección ós peixes mortos.
GALLEGO: Porco da ceba, o máis crecido, o de máis peso e grosor. (Esta
acepción carece de vixencia actualmente, pero tívoa no século XIX, segundo
rexistra, en 1875, o prestixioso lexicógrafo cubano Esteban Pichardo).
MATAGALLEGOS: Chamábanlle a un doce ou tipo de pastel que se
vendía en Cuba hai moitos anos. Era un produto de inferior calidade.
A xente bautizouno con ese nome como indicando que os galegos somos
fortes e aínda así aquel pastel era quen de matarnos.
CALDO GALLEGO: Ofrecen este (moi semellante a como se elabora en Galicia, aínda que máis graxento e abondoso) nos mellores restaurantes da Habana.
COCOTAZO DEL GALLEGO: Así chamaban os traballadores da
rexión central de Cuba (Cienfuegos, Santa Clara...) á copa de augardente de cana que algúns tomaban na mañá, imitando un vello costume
galego que levaron os nosos emigrantes. (Cocotazo vén a ser como un
moquetiño dado na caluga, no cocote ou cocorote).
Utilízanse comunmente na illa os diminutivos de orixe galega FILLO,
MARUXA, NENO, aplicados ós cativos, se ben a algúns séguenos chamando así de adultos e, en certos casos, moi actuais, adoitan ser adoptados como pseudónimos ou nomes artísticos.
Analizamos, a continuación, algunhas outras palabras:
ANDACIO ou ANDANCIO ou ANDAZO (de andar): Rexístrao o
Diccionario de la Real Academia Española, pero, agás nalgunhas zonas de León
e de Salamanca, apenas se utiliza entre os hispanofalantes. En Cuba e en Galicia (alternando a comarca, as dúas primeiras formas –descoñecémo-lo uso da
terceira–) ten o mesmo significado: epidemia de pouca importancia.
ARRENTE ou A RENTE (lat. radente): Voz de orixe galega que significa cortar algo ó nivel, a carón, á beira, a rentes, pretiño, rozando
unha cousa calquera. Por exemplo, corta-lo pelo a rente, corta-las uñas
moi a rente, corta-la herba nun prado a rente do chan. Ten moitos
outros usos. En Cuba, utilízase dende hai máis dun século. Xa Cirilo
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Villaverde, na novela Cecilia Váldes dicía «(...) me agarro las trenzas y
¡tras! me las cortó arrente del pellejo».
ARRIMADO: Palabra galega que quere dicir achegado, amancebado.
Utilízase en Cuba con idéntico sentido, exactamente co mesmo significado.
ACHANTARSE: Verbo, moi popular en Cuba, que ten o significado de «Estacionarse perezosamente en un sitio, asentarse en un lugar con
ánimo de no seguir adelante; echarse en un lugar del camino como el
que se planta sin voluntad de proseguir». Vén do galego chantar, plantar, cravar, espetar (lat. plantare). O dicionario (de 1875) de Pichardo
non o rexistra. Seguramente, chegou a Cuba nos comezos do século XX,
cando é máis intensa a nosa emigración, pois, no seu Catauro de cubanismos, Fernando Ortiz consígnaa en 1924.
BELISCAR: Nada aparece semellante a esta voz no Diccionario de la
Real Academia Española. En galego, sabemos que significa coller entre os
dedos a pel do corpo e, por extensión, coller unha cousa calquera en
pequena cantidade, e BELISCO é o efecto de beliscar. En Cuba, o lexicógrafo Esteban Rodríguez Herrera (se ben el di BELLISCO, con ll) consigna que se lles chaman belliscos ós anaquiños de carnada que se botan ó
redor dunha embarcación de pesca para atrae-los peixes e facilita-la súa
captura. E anota como BELLISQUEO a pesca ó garete, con avíos sen
chumbada e botando belliscos nun lugar determinado. Se temos en conta
a forte presenza de pescadores galegos na illa, o que deu lugar á inserción
de diversos vocábulos, é doado deducir que o verbo beliscar, así como belisco e belisqueo, aínda que cunha mínima deformación, son de orixe galega.
BOTAFUMEIRO. Como é sabido, esta palabra refírese ó enorme incensario da catedral compostelá e, por extensión, adoita aplicarse algunha vez a
incensarios pequenos, comúns. Como tal, tamén o rexistra o Diccionario da
Real Academia Española e engade a acepción de adulación. En Cuba, non se
aplica ó incensario pero si, de xeito pintoresco, irónico, ó feito de botar
fume; un fume grato no caso da primeira acepción local, que vén a se-la
mesma de adular, pero un tipo de adulación moi concreta: a do subordinado que adula ó xefe e, de xeito máis frecuente, a adulación política para
obter beneficios. Con este significado, o vocábulo carece de vixencia
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dende hai uns cincuenta anos. Tampouco a ten a que alude a un revólver
(porque tamén bota fume), pero tívoa no século XIX, durante a Guerra de
Independencia que comezou en 1895. Máis tarde popularizouse moito,
nos anos vinte e trinta, nas loitas contra o tirano Gerardo Machado, e volveu ser popular (como termo de uso máis ou menos clandestino) cando a
loita guerrilleira nas cidades, durante os anos cincuenta, contra o réxime
de Fulxencio Batista. Aínda ten en Cuba outra acepción –que segue sendo
actual– máis ben erótica. Chámase botafumeiro ó avultado fondillo ou
nádegas dunha moza. «¡Que botafumeiro tiene!» adoita ser un comentario
masculino a un tempo admirativo e procaz diante dunha muller que pasa.
CHANTEIRO: Apunta Fernando Ortiz, no seu Catauro de cubanismos (1924): «Voz gallega, que se aplica vulgarmente a todos los galicados»
(é dicir, ás palabras en que a xente advirte certa influencia francesa).
Engade que foi caendo en desuso. Parece vir de chanteiro, traballador das
chanteiras ou canteiras, segundo o dicionario de Franco Grande (1972)
ou tamén de chanto ou lousa cravada no chan para facer valados.
EMBICAR: «Varar en parte la embarcación por la proa, sin llegar a
subirla totalmente sobre la playa» (Rodríguez Herrera, 1959). O lexicógrafo Santamaría di que é un americanismo vixente en Cuba (1942) e
nalgúns outros lugares de América onde hai colectividades galegas. En
galego, unha das acepcións é precisamente esa (Dicionario Xerais da Lingua, 1987): «aproximarse o navío á amarra». Naturalmente vén de bico
ou parte dianteira da embarcación. Os pescadores galegos emigrados
foron os que levaron ese verbo á illa. Escoitámosllelo a moitos deles no
porto da Habana.
ESCARRANCHAR: «Abrir o separar excesivamente dos cosas que de
ordinario se mantienen cerradas o sólo entreabiertas, muy especialmente
las piernas de una persona cuando se separan extremadamente» (Rodríguez Herrera, 1959). Martín Alonso puntualiza que se trata dun galeguismo usual en Cuba (1958). Non é necesario mencionar dicionarios nin
autores galegos, pois este vocábulo é ben coñecido por todos en Galicia.
FURNIA: A Academia atribúe este vocábulo a Cuba, sinalando que
vén do galego ou portugués furna e do latín furnus, coa seguinte definición: «Sima que penetra en dirección vertical y por lo común en terreno
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peñascoso». Como FURNA rexístrano os lexicógrafos galegos exactamente co mesmo significado.
LACÓN: Sinala Rodríguez Herrera (1959): «Pernil o brazuelo del
cerdo y especialmente su carne curada. Es voz gallega, de uso también
en Zamora ant. y hoy en la isla de Cuba». Santamaría non di que se use
noutras rexións hispanoamericanas. A palabra é ben coñecida en Galicia; non é necesario engadir comentario ningún.
MAGOAR-SE. Voz galega que significa ferir levemente o corpo. / Aflixir,
desgustar. O lexicógrafo Rodríguez Herrera afirma que en Cuba só se usa na
segunda acepción, e defínea así: «Llevarse el chasco de una cosa y con él la
decepción consiguiente». Pero sabemos, por testemuño persoal directo, que
na cidade de Matanzas e arredores significa mancar ou mancarse ou ferirse, o
que cadra exactamente coa primeira acepción galega.
MONIFATE ou MONIFATO: Así –máis ben coa primeira das denominacións– chamábanlle a un boneco ou a unha parella de bonecos que se
queimaba nas romarías galegas con outros fogos de artificio. Chámaselle
tamén así a un home de pouco siso, de pouco valemento. O significado en
Cuba anda este mesmo rumbo, pois Rodríguez Herrera defíneo como
«ente o figura de persona a quien no puede tomarse en serio».
MORRIÑA: Existen varias acepcións deste vocábulo. En Cuba, ten
vixencia a segunda das que rexistra a Academia Española: «Tristeza o
melancolía, especialmente nostalgia de la tierra natal». Corresponde
exactamente ás dúas primeiras acepcións en lingua galega (Dicionario
Xerais da Lingua, 1987). Non ten vixencia, ó parecer, noutras zonas hispanoamericanas, pois non o rexistra Santamaría no seu Diccionario general de americanismos (1942).
PORRIÑO: «Así llaman los pescadores al mazo de madera que usan
para matar a los animales marinos grandes o peligrosos a bordo de la
embarcación» (Rodríguez Herrera, 1959). Santamaría non o documenta noutras áreas de Hispanoamérica. Os pescadores galegos de Cuba
veñen utilizando habitualmente esta palabra. Cando saían pescar, principalmente cherna, na plataforma de México ou de Florida, se collían
algún, rematábano co porriño na borda do barco.
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PUCHA: En galego, como se sabe, é esa prenda negra, sen viseira,
dunha soa peza, que se utiliza para cubri-la cabeza. En Cuba, non ten ese
significado. Úsase para designar un ramallete de flores. «Una pucha de
flores», adoita dicirse. E ocórresenos pensar naqueles floreiros galegos
(case todos oriúndos de Carnota) que usaban pucha e acaso que vendían,
ou quizais as entregasen nun tipo de envoltorio semellante a unha
pucha... É unha simple conxectura.
QUIMBAMBAS: En galego, é un lugar ou país afastado, que está no
máis remoto. En Cuba, significa a mesma cousa. Lemos nun dicionario
de cubanismos: «Palabra con que se expresa en abstracto toda lejanía o
distancia inapreciable, imprecisa». Engade que se supón que é un vocábulo de orixe africana.
SABICHOSO: Para os galegos quere dicir resabido, amigo de saber,
persoa á que lle gusta pescudar. En Cuba, ten igual significado: «Sabidillo, sabihondo, que sabe mucho. Úsase generalmente en sentido irónico».
Esta é só unha pequena mostra. Hai moitas voces de uso común en Galicia
e en Cuba. Un traballo interesante para que os filólogos afonden. O camiño
queda aberto.
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4. ANÓNIMO: «El Diccionario Gallego». Galicia, 13-2-1911.
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Esta bibliografía pasiva selectiva ó redor da nosa lingua abrangue referencias sobre traballos diversos
publicados na prensa galega da Habana. (Obviamente, iso é o que xustifica que se inclúa no presente
libro). O simple enunciado dá a medida do interese dos emigrantes pola súa lingua orixinaria e tamén
dos criterios, por veces apaixonados, que suscitou o tema, como no caso da polémica sostida en 1938
entre Fuco Gómez e Jesús Peynó.

144

 

A LINGUA GALEGA EN CUBA

24. GARCÍA, José: «¿Por qué no?». Galicia, 22-4-1916.
25. GÓMEZ, Fuco G.: «Algúns fragmentos de ‘O idioma dos animás’». Cultura Gallega, setembro, 1938.
26. GÓMEZ, Fuco G.: «Bastardos y liberalistas». Cultura Gallega, setembro, 1938.
27. GÓMEZ, Fuco G.: «El estudio del gallego». Patria Galega, xaneiro-xuño, 1955.
28. GÓMEZ, Fuco G.: «Etimología y morfología del gallego». Patria Galega, xullo-decembro, 1951.
29. GÓMEZ, Fuco G.: «Filología de los romances». Patria Galega, xaneiro-xuño, 1951.
30. GÓMEZ, Fuco G.: «Fonología y afectación». Cultura Gallega, setembro, 1936.
31. GÓMEZ, Fuco G.: «La escritura del gallego y del portugués». Patria Galega, xullo-decembro,
1960.
32. GÓMEZ, Fuco G.: «Lengua y literatura de Galicia». Cultura Gallega, xaneiro, 1938.
33. GÓMEZ, Fuco G.: «Razonamientos comprensibles». Cultura Gallega, xullo-agosto, 1938.
34. GÓMEZ, Fuco G.: «La tendencia al idioma universal». Cultura Gallega, outubro, 1936.
35. GÓMEZ, Fuco G.: «Opiniones sin fundamento alrededor del actual problema del idioma
gallego». Galicia, maio, 1928.
36. GÓMEZ, Fuco G.: «Una nueva ofensa a nuestro idioma». Galicia, 7-2-1926.
37. GRUEIRO, Rosendo: «La lengua gallega». Galicia, 29-7-1922.
38. HÉRCULES (pseud.): «El idioma de Galicia». El Eco de Galicia, 19-6-1887.
39. IGLESIA, Antonio de la: «A lingua galega». Follas Novas, 22-12-1906.
40. IGLESIA, Antonio de la: «El idioma gallego». Galicia Moderna, 3-10-1886.
41. IGLESIA, Antonio: «Notabilísima antigüedad del idioma gallego». Galicia Moderna, 8-8-1886.
42. LABARTA POSE, E.: «Non falés o galego». Galicia, 18-11-1923.
43. CARVAJAL, Valentín: «O falar das fadas». Follas Novas, 3-10-1907.
44. L.U.G.R.Í.S. (pseud.): «Antítesis». Galicia Moderna, 8-5-1887.
45. L.U.G.R.Í.S. (pseud.): «Escritura gallega». Galicia Moderna, 7-3-1886.
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III. NA PRENSA GALEGA DO SÉCULO XIX91
Obras por autor
Poesía
A
ALONSO, Benito, F.: «Entre ratos». Follas Novas, 4 (163): 3, 15, xullo, 1900.
AMOR MEILÁN, Manuel: «¡Probe nai!» Galicia Moderna, 3 (102): 13, 10, abril, 1887.
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— «Cantares gallegos». El Eco de Galicia, 2ª Época. (676): 4, 8, xuño, 1895.
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— «¿Resurrexit?». La Tierra Gallega, 1 (6): 3, 25, abril, 1894.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8-9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

En total, houbo, antes de 1901, dez publicacións periódicas galegas en Cuba. De dúas delas (El Avisador Galaico e O Antroido) non logramos atopar exemplares. La Gaita Gallega e La Voz de Galicia estaban escritas en castelán. De Aires da Miña Terra, bilingüe, vimos só un número. Os traballos en prosa e
en verso que incluímos no presente resumo corresponden a: El Eco de Galicia (1878-1901), Galicia
Moderna (1885-1888), La Tierra Gallega (1894-1896), Follas Novas (1897-1908) e A Gaita Gallega
(1885-1889). Como vemos, El Eco de Galicia e Follas Novas seguiron saíndo. Nos dous casos limitámonos a consigna-lo que publicaron ata o 31 de decembro de 1900.
Os nomes dos autores e os títulos dos traballos son certamente representativos da presenza da nosa lingua no xornalismo feito polos emigrantes galegos en Cuba no XIX, o do comezo da nosa emigración
masiva á illa e do Rexurdimento cultural de Galicia. Non podiamos prescindir deste complemento
bibliográfico.
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— «Humanum pecus...». El Eco de Galicia, 2ª Época. (496): 6, 26, decembro, 1891.
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SOLEIRA
Rosalía de Castro non é só a voz máis alta da poesía galega, con dimensión universal, senón tamén a que mellor nos revela o vivir e o sentir dos desterrados.
Dóese por igual dos temporeiros que ennegrecen a pel segando trigo na meseta
castelá e dos que collen o barco para un desprazamento transoceánico, case sempre sen retorno. Foi esa meta americana a que produciu nela máis desacougos e
motivacións, tanto a partir dos que se van cara a un vivir incerto como da terra
empobrecida, sen brazos que a traballen, e as xentes que fican no eido nativo,
principalmente as «viúvas dos vivos».
Aínda que a nosa emigración ultramarina tivo máis dun destino, como é ben
sabido, Rosalía centra a súa mensaxe en Cuba, quizais porque dende a mesma
publicación de Cantares gallegos se manifestou na illa un eco moi sensible ante
os seus versos. Por iso en 1880 adicará Follas novas a unha asociación de emigrantes (que acababa de nomeala socia de honor), levada por «un sentimento de
gratitude».
Dende aquela a hoxe foi tal o vencello entre Rosalía e Cuba –e non só cos
emigrantes galegos, como se verá– que comezamos a investigar sobre esa relación tanto na vida como na obra rosaliana. E o resultado foi sorprendente.
O que fomos atopando desbordou o noso propósito inicial.
Queremos dar noticia dunha chea de feitos singulares, actitudes, iniciativas,
xestos, pois canto ten que ver co vivir e co facer literario de Rosalía vén acadando resonancia en Cuba. Rosalía é alí unha referencia entrañable. Foi unha procura rigorosa e afervoada, para a que tivemos, nalgúns momentos do seu desenvolvemento, a colaboración, que agradecemos, de Norma Peraza e de Sindo
Seixido.
X. N. V.
A Habana (Cuba), novembro de 1991
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PRESENZA MÚLTIPLE
Cantares gallegos na Habana
En 1863, como é sabido, publícase a primeira edición de Cantares gallegos, libro
auroral de Rosalía, obra maior que inaugurou, con firme andar, o Rexurdimento da literatura en lingua galega e afirmou a nosa toma de conciencia como pobo
diferenciado.
Xa daquela comezara a emigración de galegos a Cuba (ademais da escandalosa trata posta en marcha en 1854, equivalente á máis brutal escravitude), se
ben de xeito masivo tería que empezar ó redor de 1870, ó pouco de estalar
na illa a primeira guerra pola independencia encabezada por Carlos Manuel de
Céspedes. Promoveuse tal desprazamento co obxectivo de branquea-la
poboación, pois como os líderes independentistas lles concedían a liberdade ós
escravos, o poder colonial español trataba de curarse en saúde da posibilidade
dunha revolta dos negros como acontecera, moitos anos antes, con éxito, na
veciña Haití.
En 1863, non había prensa galega en Cuba. Non existían sociedades de emigrantes1 nin escolas nin grupos musicais. Todo isto e moito máis foi creándose a
partir dos comezos da seguinte década. En Cuba, destacaran algunhas figuras
galegas como o bispo Evelino de Compostela, o xornalista Araújo de Lira, o filántropo Salvador Zapata, o naturalista Ramón de la Sagra, o arquitecto Calixto
Loira, o poeta costumista e autor teatral Bartolomé Crespo e outros que, aínda
que supoñemos que estaban lonxe de ter unha conciencia nacional (federalista,
rexionalista...) galega, directa ou indirectamente, influíu o seu carácter oriúndo
na prensa da Habana da época, pois con frecuencia aparecían nela temas
económicos, históricos, xeográficos e (sobre todo no xornal El Faro Industrial)
poesías en galego de Xoán Manuel Pintos, Alberto Camino, o conto ou romance
popular «Rosa e Pascual»...
Non temos datos sobre o número de emigrantes galegos asentados en Cuba
en 1863, pero é evidente que xa comezaban a ter certo peso. Rosalía, anos

1

A primeira publicación periódica foi o semanario El Eco de Galicia, do que apareceu o primeiro número o día 8-3-1878; e a primeira entidade societaria, a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia,
constituída a comezos de 1872.
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despois, en Follas novas, ha de referirse a esta emigración en poemas como «Pra
a Habana», pero xa na temática nostálxica dalgunhas poesías de Cantares gallegos hai alusións (como aquela de «tantas légoas mar adentro») á emigración
transoceánica que nos parecen referidas a Cuba.
Dato curioso, que confirma a importancia e significación dos galegos de
Cuba para o editor Xoán Compañel e para Manuel Murguía (que atendeu a edición e o destino do libro en todos os pormenores), é que cando se anuncia a súa
inminente publicación indícase: «Precio de cada tomo, 16 reás na Penínsua. Na
Habana, 30»2.
É dicir, máis alá das fronteiras do Estado español, máis alá do mar pénsase,
unicamente, certeiramente, na Habana3. Para un galego de hoxe, que vive na
capital de Cuba, este sinxelo detalle comercial resulta conmovedor.
Sociedad Gallega de Declamación Rosalía de Castro
Así se denominaba unha importante institución cultural fundada na Habana
–logo de diversas reunións preliminares o 21 de xaneiro de 19084. Os seus fins
quedaron fixados no artigo primeiro dos estatutos, que di:
1º. Promover el gusto y afición al arte cómico, lírico y dramático; 2º. Cooperar
con toda obra benéfica y cuanto contribuya a enaltecer el nombre de Galicia y
3º. Procurar sus asociados digno pasatiempo5.

A primeira Xunta Directiva estaba integrada por doce membros. Presidía
Julio Monasterio. Dende a mesma constitución da entidade foron designados
socios de honor: Mercedes Vieito, Adelardo Novo, Modesta Periaht, Isabel
Queraltó e Severino Pérez.

2
3

4

5

Disto infórmanos Fermín Bouza Brey no prólogo da edición do centenario.
Cidade que Compañel chegou a coñecer, pois emigra a Cuba exactamente dez anos despois da edición
de Cantares gallegos. Morre en 1897 na capital cubana, segundo nos informa Antonio Couceiro Freijomil no seu Diccionario bio-bibliográfico de escritores (Vol. 1).
Isto ocorría algunhas semanas despois de interpretarse por primeira vez o Himno galego (o que segue vixente, con letra de Pondal e música de Veiga) e só 45 días antes do pasamento, na Habana, de Curros Enríquez.
A revista galega da Habana Airiños da Miña Terra saúda (o 30-5-1909) a creación desta Sociedade e
informa que a Sociedade está ensaiando o drama de Manuel Lugrís Freire A ponte.
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Estaba dividida a Sociedade en catro agrupacións, a saber:
Filharmonía: Integrábana 42 persoas (15 rapazas e 27 rapaces) que tiñan
como instrumentos guitarras, bandurras e mandolinas.
Canto: Eran 49, entre primeiros tenores, segundos tenores e barítonos.
Declamación: Estaba composta por 22 membros de ámbolos dous sexos.
Baile: Formaban esta agrupación nove persoas.
En total eran 28 mozas e 94 mozos.
A creación desta Sociedade foi todo un acontecemento cultural na Habana e o
nome de Rosalía de Castro estaba presente acotío na prensa, na carteleira dos teatros,
nos comentos da xente, pois o grupo acadou prestixio grande en pouco tempo6.
Hipótese sobre dous topónimos
San Miguel del Padrón é o nome dun municipio da provincia da Habana.
A primeira aldea que alí houbo data do ano 1660. Foi construída ó redor dun
oratorio (máis tarde igrexa parroquial co seu cemiterio)7 que pertencía ó enxeño
azucreiro San Miguel. Isto nada ten de singular, pois moitos enxeños, fundados
nos séculos XVII e XVIII, tiñan nomes de santos. Pero, e iso de Padrón? Consul6

7

Tiña como precedente o orfeón Ecos de Galicia (a primeira agrupación musical galega de Cuba, que
contaba cuns 60 integrantes de ámbolos dous sexos), fundada en 1872, o mesmo ano que naceu a xa
mencionada Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia –decana hoxe de tódalas asociacións de
emigrantes galegos no mundo. O orfeón tivo como primeiro director a Higinio Vidales. En 1876, separáronse algúns membros para funda-lo pequeno conxunto Festival, que se desfixo algúns anos despois.
O ano 1892, a Sociedade Aires da Miña Terra (da que era presidente honorario Curros Enríquez, daquela residente en Madrid) organizou o grupo Hércules, que debutou nas festas do cuadricentenario do arribo de Colón, e gañou o primeiro premio no concurso convocado con ese motivo. Máis tarde, fundouse Glorias de Galicia, é dicir, había tres masas corais galegas na Habana.
Por iniciativa de Juan J. Domínguez, o 28 de novembro de 1895 aprobouse un regulamento polo que
se fusionaban as tres baixo a denominación de Sociedad Coral Gallega, que o ano 1900 adoptou o primitivo nome de Ecos de Galicia, que dirixía o prestixioso músico José Castro, Chané. Este orfeón e
a Sociedad Coral Gallega Rosalía de Castro (amais do grupo Trovadores gallegos, de menor relevancia) constituían unha significativa presenza cultural galega na illa.
Hai que engadir que esta igrexa foi fundada polo prestixioso bispo galego asentado en Cuba dende 1687
Diego Evelino de Compostela, gran benfeitor, a quen se lle deben obras de beneficencia, hospicios, colexios, mosteiros e ata a fundación dunha importante vila, nas aforas da Habana, chamada Santiago de
Compostela de las Vegas.
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tamos vellos documentos, libros de historia e a información que puidemos sacar
non pasa do dito.
Dous séculos e medio despois, exactamente o ano 1924, no mesmo municipio, nace o barrio –ou reparto, como aquí acostuma chamarse– Rosalía. Cóntase
que un tal Mourelle ou Mourela, ou Meireles, disque español (non sería, máis
concretamente, galego?) era dono dunha grande extensión de terreo que o ano
dito parcelou e vendeu, e á pequena vila que alí foi xurdindo foille dado ese
nome de muller.
Cómpre ter en conta que 1924 foi un ano culminante da emigración galega
a Cuba. Había máis de 70 sociedades «de Instrucción» (creadas para ergueren e
sosteren escolas en Galicia); publicábanse Galicia, Eco de Galicia, Heraldo de Galicia, Vivero en Cuba; pouco antes saíran as revistas Terra Galega e Nós, unilingües
e de contido rotundamente nacionalista. Anunciábanse na prensa, moi seguido,
as obras de Rosalía de Castro. Isto por citar só algúns feitos e realidades. Por iso
non é estraño que un posible emigrante galego, precisamente nesa época, nese
ano, rendese homenaxe á poeta dándolle o nome dela a ese núcleo de poboación
que acadaba de fundar8.
Pódese argüír que nos dous casos isto non pasa dunha hipótese. Certo. Limítome a dar uns curiosos datos, nos que levo cavilado. E a deixar constancia,
cando menos, da coincidencia de que apareza o nome de Rosalía vinculado a
unha unidade territorial maior que dende moito antes se chamaba Padrón.
Lembranza dun retrato
No que foi palacio do Centro Galego da Habana e que hoxe forma un complexo
cultural de primeira magnitude, con varias salas de teatro (a máis importante a
García Lorca, antes Nacional e moito antes Tacón) e salóns para conferencias, cursos, debates, exposicións, onde se estuda danza clásica e moderna e se levan a cabo

8

Téñense dado outros casos semellantes. É coñecido o de dous paisanos, coido que lugueses, que hai
medio século fundaron na Sierra Maestra (escenario, máis tarde, das guerrillas que dirixirá Fidel Castro)
unha pequena comunidade rexida por eles, adicada ó cultivo do café. Puxéronlle o nome de Galicia, que
ficou legalmente rexistrado. Un deles, Manuel Galán Marcos, xa falecido, con quen mantiven correspondencia, con toda lóxica e naturalidade no encabezamento de cada carta antepuña a data e o lugar
dende onde escribía: Galicia.
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os prestixiosos Festivais Internacionais de Ballet; onde radica a Opera Nacional
de Cuba e a Compañía de Teatro Lírico, etc. estivo ata non hai moitos anos
unha imaxe de Rosalía, un retrato pintado ó óleo, que medía aproximadamente
dous metros de alto por un de ancho9.
Estaba colgado no salón do primeiro andar, onde rematan as fermosas
escaleiras de mármore branco que comezan na entrada principal do edificio.
Non sei quen o pintou, pois a sinatura do artista era ilexible, pero si é sabido
(porque aparece nos inventarios do patrimonio do Centro) que formaba parte
da pinacoteca da institución dende o século XIX.
Era unha Rosalía de corpo enteiro, descalza, que tiña como fondo unha afastada
pero inequívoca paisaxe galega. Levaba no rostro ese sorriso que se coñece doutras
imaxes dela, entre reflexivo e melancólico, pero ó mesmo tempo entrañable, amigable. Semellaba que nos recibía cando entrabamos no lugar máis sobranceiro do palacio, como se estivese alí para nos da-la benvida. Soubemos que ocupaba o mesmo
lugar dende 1914, ano en que se inaugurou ese magnífico edificio.
Como vimos que o cadro estaba a deteriorarse, falamos co escultor e pintor
José Delarra, que domina as técnicas de restauración, para ver que podía facerse
para recuperar esa obra. Lamentablemente, non se puido salvar. A pintura desfacíase. Delarra tentou mesmo restaurar aquel retrato en parte reducindo o seu
tamaño, practicando unha cirurxía que non nos gustaba, mais tratábase de salvar algo combinando diversos procedementos, pero nada; esfarelouse de vez.
Aquela imaxe descolorida esluíuse definitivamente como se un mago ou unha
bruxa ripasen dun saque o xesto, a figura de muller que levaba á beira dun século sorrindo na Habana. Desapareceu de súpeto da nosa presenza.
Aínda hoxe, cada vez que subímo-las escaleiras de mármore cara ó espazoso
primeiro andar, parécenos que a imaxe de Rosalía segue alí, que nos agarda, que
nos recibe, co seu sorriso, a súa ollada tenra e profunda, os seus pés descalzos.
A primeira edición de Follas novas
«Máis de dez anos pasaron (...) desque a mayor parte d´estes versos foran escritos»,
di Rosalía no prólogo de Follas novas. Quere dicirse que foron elaborados en

9

Do mesmo tamaño e estilo había tamén un retrato de Concepción Arenal.
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Dedicatoria de Follas novas.
Esta dedicatoria aparece tamén en “A lingua galega en Cuba”. Reproducímola aquí pola súa significación.
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Castela (Murguía precisa que foi en Simancas, ó redor de 1870). Por que tanto
tempo gardados? Reservas da autora ou carencia de editor?10. O caso é que,
despois de tanto tempo inéditos, Rosalía infórmanos que «vellos compromisos
obrigáronme a xuntalos de présa e correndo, ordenalos e dalos á estampa». Non
sabemos cales serían eses compromisos, pero é doado deducir que nacen do vencello entre Alexandre Chao, empresario galego instalado na Habana, propietario
do establecemento La Propaganda Literaria, e Manuel Murguía, a quen Chao tiña
encomendado a revista La Ilustración Gallega y Asturiana. Eran amigos dende que
traballaran xuntos na redacción do importante xornal vigués La Oliva.
Dous anos antes da publicación do libro, un dos poemas foi recibido por
Waldo Álvarez Insua. No semanario El Eco de Galicia, que dirixía na Habana,
informa dunha carta que lle mandou Alexandre Chao, coa que este lle remite
«una lindísima poesía (...) de la insigne poetisa Rosalía Castro de Murguía, que
forma parte de un libro (...) que se está imprimiendo titulado Follas Novas»11.
Como é sabido, Follas novas foi editado na Habana por Chao, co selo editorial
de La Propaganda Literaria. Imprimiuse en Madrid e por iso algúns críticos sinalan
que alí foi onde se editou. Erróneo. Hai anos polemizamos a distancia ó redor disto.
A cuestión é sinxela: a casa matriz editora radicaba na capital de Cuba; tiña unha
sucursal en Madrid que se ocupaba, fundamentalmente, de publica-la mencionada
revista, dirixida por Murguía. Por razóns técnicas (prezo de impresións, condicións
de pagamento ou o que fose), Chao encargoulle o traballo a unha imprenta
madrileña, como podería encargarlla a calquera outra de calquera lugar, o que non
modifica en absoluto o nome nin a sede da editorial. Neste caso, o feito de que se
imprentase a obra en Madrid, ademais das hipóteses ditas, puido ser motivado por
outra que nos parece aínda máis viable: como dixemos, en Madrid, estaba Murguía
e podía doadamente revisa-las probas, face-las necesarias correccións, coidar, en fin,
todo o relacionado coa edición deste importante libro da súa muller.
A verdade é que, como queda dito, Follas novas foi editado na capital de
Cuba, en 1880, en plena colonia e entre dúas guerras pola independencia
cubana; o mesmo ano que se inaugurou o Centro Galego e que Rosalía foi
10

11

Temos por forza que pensar en dificultades de orde ideolóxica, poida que non directamente con Rosalía pero si co seu home, a quen acababan de negarlle a subvención necesaria para reimprimi-los dous
primeiros tomos da súa Historia de Galicia.
Tomamos a información do libro de Francisco Rodríguez, xa mencionado.
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Casa editora de Follas novas, na Habana.
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Cuberta de Follas novas.
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nomeada socia de honor da institución. A emigración galega masiva comezara
dez anos antes e xa contaba cunha asociación benéfica, un orfeón, un xornal
semanal, unha importante escola, na que milleiros de emigrantes deixaron de ser
analfabetos e moitos deles seguiron logo estudos de Comercio, idiomas…
Tamén se irían afacendo pouco a pouco a ler na lingua que falaran sempre.
E boa parte deste desacordo cultural experimentado na emigración debíanllelo,
en boa medida, ós dous libros galegos de Rosalía, que circulaban na Habana e
eran anunciados moi seguido na prensa.
Mais, quen era o editor de Follas novas? Alexandre Chao naceu en Vigo o ano
1845. Colaborou dende moi novo en diversas empresas xornalísticas do seu
irmán Eduardo. En Vigo, como foi dito, traballou, xunto con Manuel Murguía
na redacción de La Oliva12, xornal suspendido en 1857 e que volve saír catro
anos despois co nome de El Miño, cando xa Alexandre non está en Galicia. Emigrara a Cuba en 1859, onde participou na fundación de varias publicacións
periódicas: a revista de ciencia e industria El Ateneo, o diario La Legalidad, e os
semanarios de corte satírico Don Junípero, El Moro Muza e Juan Palomo.
O ano 1864, Chao funda La Propaganda Literaria, que radicou sucesivamente
en diferentes lugares do que hoxe chamamos «casco histórico» da Habana (Patrimonio da Humanidade, segundo acordo da UNESCO). Cando se editou Follas
novas, radicaba en O´Reilly n.º 54. Moi logo, o noso empresario fixo construír
un edificio en Aguiar n.º 92, entre as rúas de Obispo e Obrapía, que sería a sede
definitiva do establecemento13.
Era a empresa editora máis importante de Cuba e unha das máis sobranceiras
de Iberoamérica. Comprendía imprenta, librería, papelería, encadernación.
Editaba cada mes un Boletín bibliográfico que se publicou durante uns dez anos
a partir de 1879. Nas súas páxinas, anunciábanse ducias de libros de interese
universal e ocupaban lugar destacado as obras de Rosalía.
Follas novas, polos poemas que tratan o tema da emigración galega á illa, por estar
adicado á Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia e porque se editou na
Habana, marca para sempre un íntimo vencello entre Rosalía de Castro e Cuba.
12
13

La Oliva imprimíase nos talleres de Juan Compañel, o editor, en 1863, de Cantares gallegos.
Na cima da fachada deste edificio, Alexandro Chao fixo colocar cinco bustos. Un deles non o temos
identificado; os outros catro son de: Cervantes, Guttenberg, Méndez Núñez e Rossini.
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Cuba na obra literaria de Rosalía
Dende o século XIX ata hoxe, lévase escrito moito a prol e en contra da emigración
galega. O coñecido poema de Celso Emilio Ferreiro, «Fuco Buxán» (no que se alenta
a emigrar, tese rexeitada anos despois polo autor), conta con abondosos precedentes.
Noutro apartado do presente libro, referímonos ás motivacións branqueadoras da
poboación cubana a partir de 1868, en que comeza a primeira guerra independentista
na illa. De primeiras, Carlos Manuel de Céspedes liberou os escravos negros do seu
enxeño azucreiro La Demajagua. Promove-la emigración galega nese momento,
como di Francisco Rodríguez14, «tiña un obxectivo colonial a respecto das Antillas,
especialmente Cuba (manter e aumenta-la presenza española)».
Máis adiante sinala que «A sangría migratoria non é allea ao papel da Galiza
dentro do Estado, nen está de costas á súa peculiar conformación socio-económica
e cultural actual. Rosalía de Castro baseou, especialmente a súa obra galega, nesta
temática e participou, xa que logo, no debate consciente da gravidade e consecuencias que este fenómeno acarreaba».
Ademais do branqueamento étnico-social había, obviamente, outro propósito nos que alentaban e organizaban aquela emigración masiva de galegos a
Cuba: recrutalos, chegado o caso, para o exército colonial ou para integrar forzas
paramilitares (tipo «escuadróns da morte») como o cruel e odiado corpo de
«Voluntarios». O curioso foi que moitos daqueles emigrantes guerrearon, si,
pero incorporados ás filas mambises. Loitaron pola independencia de Cuba;
enfrontáronse, con armas de fogo e con machetes, ás tropas españolas. E non
foron poucos os que deron a vida naquela contenda15.
Se ben os poemas de tema migratorio céntranse, principalmente, na emigración a Cuba, ó longo da obra de Rosalía alúdese tamén á América do Sur e
ós desprazamentos intrapeninsulares, sobre todo cara a Cádiz e, como forza de
traballo cíclica, temporeira (nas xeiras da sega), a terras de Castela.
Rosalía foi ela mesma unha emigrada (teñamos en conta a súa estadía en
Madrid e en Simancas). Cóntase que un día falou cun grupo de segadores e tal

14
15

Análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, p. 44. AS-PG, Vigo, 1988.
Algúns sobresaíron pola súa valentía, polos seus méritos. O caso máis destacado poida que fose o do labrego Francisco Villamil, que chegou a xeneral do Exército Libertador e morreu combatendo en Camagüey.
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mágoa lle deron que daquel encontro saíu, seguramente, o poema «Castellanos
de Castilla» de Cantares gallegos16.
Cuba está presente na prosa de Rosalía. Na narración El caballero de las botas
azules, aparece Marcelina la Blonda, poeta, despreocupada, «viva como el
pensamiento», que falaba «en voz muy alta». Aparece tamén neste relato unha
aguda observación sobre as calidades innatas dos cubanos para a danza. Moi
certo. Era e segue sendo –seguramente a partir da mestizaxe étnico-cultural– un
pobo eminentemente danzarín. Noutra parte da narración, volve Rosalía
referirse ó tema da danza. Transcribimos:
¡Tara-ta-ta! Tará-ta-ta!, una negrita y un negro»... etcétera.
–¡Ah, mi Cuba!... –exclamaba al oír tan dulces sones Marcelina la criolla, elevando al cielo sus ojos azules...– ¡Si usted viera nuestros bailes, general!... ¡Qué danzas,
Dios mío! Aquello no es bailar. Es un dulcísimo ensueño. Una especie de suave remanso parecido al del mar cuando está en calma. Puede decirse que quien baila es el
espíritu, no el cuerpo, que apenas hace más que dejarse arrastrar por quien lo lleva (...).

Máis adiante di Marcelina:
¡(...) por más que lo desee, no me es dado imprimir a esta danza el carácter
nacional de mi hermosa Cuba! Aquello es otra cosa...

Logo aparece un personaxe inglés, embaixador e duque, e dinos a autora con
certa ironía que:
-No por ser a un mismo tiempo las dos cosas tan excelentes se las componía
mejor para bailar aquellas habaneras que hacían suspirar a la criolla Marcelina
por su país adorado.

Tamén menciona a Cuba no conto «El cadiceño», onde un dos personaxes
comenta que na Habana e en Cádiz todos, pequenos e grandes, «hablan el andalú».
E máis adiante di o narrador: «cuando se les presente venido de la siudá de Cais, o
de esa Habana que ellos contemplan en su pensamiento antes de haberla visto,
poco menos que como el Paraíso (...)».
16

O tema da emigración aparece reiteradamente neste libro entrañable e significativo. Amais do poema que
acabamos de mencionar, véxase «Adiós ríos, adiós fontes», «Airiños, airiños aires», «A gaita gallega».
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E no artigo «Las literatas», escrito en forma de «Carta a Eduarda», aparece este
texto: «¡Qué fino es usted, amigo mío! (...) ¡Cómo se conoce que ha pisado usted las
calles de La Habana! Por aquí apenas saben los mozos decir más que buenos días».
Pero as referencias cubanas de Rosalía que máis nos importan son as que se relacionan coa emigración galega. En Cantares gallegos tiña aludido non só á emigración
en xeral, senón tamén á transoceánica. En «Adiós ríos, adiós fontes», o emigrante
despídese do seu recanto natal, do seu país, e menciona tres veces o mar. En «A gaita
gallega» é máis concreta: «E pouco a pouco marchando/ fráxiles, tristes e soyas/ vagar
as naves soberbas/ aló nunha mar traidora. Y, ¡ay!, como nelas navegan/ os fillos das
nosas costas/ con rumbo a América infanda/ que a morte co pan lles dona».
No libro En las orillas del Sar, en «¡Volved!», dóese dos que se negan a volver17. E,
na última, aquela resposta que se dá á andoriña que volve e atopa o fogar deserto: «¡Se
han ido/ como el barco perdido/ que para siempre ha abandonado el puerto!».
É en Follas novas onde entra de cheo no tema da nosa emigración á illa. Trátao dun xeito redondo, directo, en toda a súa dimensión dramática non só
dende o punto de vista dos que se van, senón tamén dos/das que quedan no
país. «O Libro Quinto» deste poemario titúlase, como é sabido: «As viudas d´os
vivos e as viudas d´os mortos», e comeza así:
¡Pra a Habana!
I
Vendéronll´os bois,
vendéronll´as vacas,
o pote d´o caldo
ya manta d´a cama.
Vendéronll´o carro
y as leiras que tiña,
deixárono soyo
c´oa roupa vestida.

17

As máis das veces non é que se negasen, senón que non querían un retorno de fracasados ou, sinxelamente, eran de tal xeito os contratempos que non dispoñían de cartos para merca-la pasaxe. Coñecemos algúns
que, debido ás frustracións que sentían, deixaron de escribirlles á muller e ós fillos, e só sabían algo deles,
indirectamente, valéndose de veciños de confianza. Tamén hai os que fundaron unha nova familia en América e perderon todo vínculo afectivo coa familia deixada e co país de orixe; caeron nun afastamento total.
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«María, eu son mozo
pedir non m´é dado,
eu vou pol-o mundo
pra ver de ganalo.
Galicia está probe,
y á Habana me vou...
¡Adiós, adiós prendas
d´o meu corazón!»

Seguen outros poemas, sinalados, como ela adoitaba facer, con números
romanos. A emigración a América ollada, sobre todo, dende a terra de labor que
queda a monte («Galicia, sin homes quedas/ que te poidan traballar»); dende os
fillos criados sen a presenza do pai («tés, en cambio, orfos e orfas»). E a voz da
muller deixada, a viúva que non é tal por morte senón por afastamento –no
espazo e no tempo– do seu home, a que nos di:
Tecín soya a miña tea
sembrei soya o meu nabal
soya vou por leña ó monte
soya a vexo arder no lar.

No poema III volve menciona-la Habana. Dinos na última estrofa:
Dentro d´un mes, no simiterio imenso
d´a Habana, ou nos seus bosques,
ide a ver que foi d´eles...
¡N´o eterno olvido para sempre dormen!...
¡Probes nais que os criaron,
e as que os agardan amorosas, probes!

E ademais da reiteración (que dá perfecta unidade a este «Libro Quinto») do
tema migratorio transoceánico, é dicir, a América, a Cuba concretamente, menciona unha vez máis a capital da illa antillana, no poema que titulou «N´e de
morte». Despois do desencanto da amorosa Rosa d´Anido co desnamorado compañeiro que dela se foi esquecendo e que remata dicíndolle á moza con certa ironía:
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¡Adiós!, pr´a Habana domingo embarco,
e anqu´hora chores, non teñas medo,
que mal d´amores n´e mal de morte,
y ó fin y ó cabo pasa c´o tempo.

Na voz dos nenos cubanos
No edificio que está na esquina de Prado e Dragones, radicou o Centro Galego
da Habana dende a súa fundación, en 1879, ata o traslado da entidade ó suntuoso palacio social de Prado e San Rafael, que se inaugurou en 1914.
Cando tal traslado ocorreu, a vella sede converteuse nun centro de ensino:
Comercio, Idiomas, Costura, Academia de Bellas Artes, Conservatorio de Música...
Un centro que antes de 1920 xa contaba con máis de dous mil alumnos, entre nenos
e adultos, en clases diúrnas e nocturnas. Esta institución de educación, atendida pola
Comisión de Cultura do Centro, levaba o nome de Plantel Concepción Arenal.
Hoxe, extinguido o Centro Galego, o plantel segue levando, baixo o control
do Ministerio de Educación, o nome da gran penalista e escritora. Agora hai alí
unha escola primaria con 600 alumnos que saben unha chea de cousas desta
ilustre galega, poñen flores na estatua que alí teñen dela e réndenlle homenaxe
cada 30 de xaneiro, aniversario do seu nacemento.
A profesora Corona do Campo18 (a quen coñecemos familiarmente por Beba),
de pais ourensáns, organizou e dirixiu, ó longo de moitos anos, un coro de nenas
e nenos que ía renovando en cada curso.
En 1970, a xeito de apadriñamento pola Sección Galega do Instituto de
Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias de Cuba, doámoslle á escola
un lote de libros, que mestres e alumnos agradeceron moi de veras. Os máis
deles, referidos a temas de Galicia.
Foi nesa ocasión cando soubemos do coro infantil. Cantou para nós, para a
comisión que fixo entrega dos libros, e o que máis nos agradou foi escoitarlles
catro ou cinco cancións (entre elas «Airiños, airiños, aires» e «Negra sombra») que
tiñan como texto poesías de Rosalía. Concepción Arenal e Rosalía de Castro,
18

Filla de Antonio do Campo, quen fora profesor de francés no Plantel Concepción Arenal e director da revista La Vida Gallega en Cuba, editada pola Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia. Foi un gran animador da cultura galega, un excepcional bibliófilo, e deixou nos fillos a pegada desa fervorosa dedicación.
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dúas singulares mulleres de Galicia, unidas na homenaxe e na evocación, na voz
dos nenos de Cuba.
Un pavillón médico co nome de Rosalía
Isto contóunolo o profesor e ensaísta cubano José Antonio Portuondo.
A Delegación do Centro Galego da Habana en Santiago de Cuba inaugurou,
alá polos anos corenta, un pavillón de Oncoloxía, ó que lle puxo o nome de
Rosalía de Castro. Foi un acordo unánime. Tres anos antes conmemorárase en
Cuba o centenario do seu nacemento, e a Delegación comezara a publica-la revista
Rosalía. Por certo, o profesor Portuondo fíxolle-lo comentario de que acaso non
fose totalmente acertada esa denominación tendo en conta que Rosalía morrera
precisamente de cancro.
O nome de Rosalía nas escolas
É sabido que dende Cuba se crearon en Galicia centos de escolas, pouco máis ou
menos entre os anos 1902 e 1930. Crear, neste caso, significaba financia-la
construción dos edificios, dotalos de mobiliario, paga-lo soldo dos mestres e demais
persoal e mercar todo o material didáctico, que moitas veces incluía máquinas de
coser, máquinas de escribir, etc. De primeiras, fundábase unha sociedade de emigrantes que procedían dunha mesma comarca (partido xudicial, concello, parroquia,
varias parroquias...) con ese fin. O ano 1913 xa había na Habana nada menos que
64 «Sociedades de Instrucción», que era como se denominaban; estaban algo así
como federadas e tiñan, amais das publicacións periódicas dalgunha delas e das
Memorias, unha revista que era voceiro de todas: Labor Gallega19.
Os emigrantes que rexían en Cuba estas sociedades, que realizaban enormes
esforzos para levar a bo fin os obxectivos propostos, proxectaban os edificios,
suxerían a composición dos padroados locais que se tiñan que ocupar da
construción e administración das escolas e aprobaban os programas de estudo,
que sen que saísen dos plans vixentes no Estado español, por veces apareceron
propostas para que se ensinase Agricultura, Gramática galega e outras materias
19

Foi o seu director Juan Vicente Martínez Quelle.
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non cotiás. E, ademais, como premisa xeneralizada, tódalas sociedades de instrución estableceron que o ensino debía ser laico e que os temas relixiosos eran
unha cuestión particular dos alumnos e das súas familias, non da escola.
Sen dúbida, esta foi unhas das obras de maior altruísmo e transcendencia entre
as moitas que se lles deben ós emigrantes. Os máis deles eran analfabetos e, ademais, non volverían nunca a Galicia, pero tiñan conciencia do atraso e da incultura
do país e pretenderon facer con isto (e lográrono) o que o Estado non facía.
Con frecuencia, propoñían tamén os nomes cos que terían que designarse cada
unha desas escolas. E había tres, sobre todo, que se repetían moito. Nomes de tres
personalidades de Galicia especialmente queridas e veneradas polos galegos de
Cuba: Rosalía de Castro, Concepción Arenal e Manuel Curros Enríquez.
Algúns edificios aínda poden verse por Galicia adiante. Algúns seguen sendo
escolas; a outros déronlles diferentes destinos; tamén os hai rodeados de silvas e
habitados por morcegos. E sabemos de varios que foron reconstruídos e manteñen
a mesma fisionomía que lles deron os seus fundadores.
Temos presente un significativo acto realizado o 12 de agosto de 1989, en
Caamouco, no concello de Ares. O edificio, fundado polos emigrantes da comarca, foi reconstruído e converteuse en fermosa sede dunha asociación cultural
local. Alí estaba toda a parroquia de Redes. Houbo festa grande. Recordouse ós
emigrantes fundadores. Izáronse as bandeiras de Galicia, de Cuba e de España, e
cantáronse os himnos nacionais galego e cubano20.
Fixemos todos un emocionado percorrido por dentro do edificio. E alí estaba, tal como se vivísemos o inaugural ano 1914, a aula «Rosalía de Castro» na
que estudaron, ó longo de moitos anos, centos e centos de nenas-alumnas.
O semanario Follas Novas
Trátase dunha publicación periódica bilingüe, un semanario inspirado no libro
homónimo de Rosalía, que fora editado dezasete anos antes. Este semanario
comezou a publicarse na Habana o 6 de xuño de 1897 e deixou de saí-lo 6 de
20

A bandeira galega foi izada por Anisia Miranda, cubana, e por Xosé Prego, pescador que vivía en Cuba.
Prego, de neno, estudou nesa escola. Era costume que as tres bandeiras ondeasen nas escolas feitas polos
emigrantes. Anisia, Prego e mais eu cantamos o Himno nacional cubano. Tamén isto era usual: cantábano nenas e nenos unha vez á semana.
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setembro de 1908. Foron os seus «fundadores propietarios» Francisco J. Ramil
e Antonio de P. Cea. O segundo deles aparecía como director.
Na presentación dise que se trata dun «título que hemos adoptado como
recuerdo de una de las mejores y más tiernas obras de la insigne cantora de nuestra privilegiada región, Rosalía Castro de Murguía». Na primeira páxina,
reprodúcese o poema V do Libro 1, que comeza: «¡Follas novas! risa dame».
No editorial do primeiro número os editores declaran:
Creemos cumplir con el más elemental de los deberes al aparecer por primera vez
en las lides periodísticas. Enviamos un cariñoso y fraternal saludo a la prensa de
esta Antilla y en particular a El Eco de Galicia, con quien desde hoy venimos a
compartir los sinsabores que amargan de continuo la vida de los que nos
dedicamos a la profesión periodística, haciendo extensivo el saludo a la prensa
que ve la luz en nuestra Galicia.

Engade que non fomentará discordias nin afondará nas que xa hai entre «un
considerable número» de paisanos. Remata concretando: «(…) nacemos para
defender, hasta donde nuestras fuerzas lo permitan, los intereses generales de
Galicia en Cuba».
Este semanario comeza a saír uns meses despois de desaparecer La Tierra
Gallega. A Guerra de Independencia estendíase, era cada vez máis tenso o
enfrontamento entre cubanos e españois, pero –ó contrario da publicación que
rexera Curros Enríquez– non axita a bandeira colonialista; non adica unha soa
liña a defende-lo poder opresor.
Entre moitos outros, aparecen asinando traballos en castelán Benito Fernández Alonso, Basilio Álvarez, Xerardo Álvarez Limeses, Wenceslao Fernández
Flórez, Manuel Murguía, Antón Villar Ponte, Adelardo Novo, Emilia Pardo
Bazán, Teodosio Vesteiro Torres... Tamén se publica La alondra, novela por
entregas de Álvaro de la Iglesia. E entre 1904 e 1907, ven a luz nestas páxinas
algúns relatos e poemas de Valle-Inclán.
En galego, destacan os nomes de Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Eduardo Pondal, Lamas Carvajal, Francisco Añón, Amor Meilán, Lisardo Barreiro,
Alberto Camino, José María Salgueiro, Ramiro Gayoso, J. Fernández Merino,
Nan de Allariz, Martelo Pauman, Noriega Varela, Roberto Blanco Torres...
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Dende Cádiz colabora Luis de Outeiro21, e Xan de Masma22 publica por entregas a novela A besta, considerada a primeira novela social escrita na nosa lingua.
Abundan os pseudónimos: Lucas Celta, Correcas, A. Delante, Eume, Franael,
Fuquiño, Hipómenes, Cidre, Un d´a Vila.
O ano 1903, Follas Novas sostivo unha dura polémica con Curros Enríquez,
a raíz dunha carta que o poeta lle mandou dende A Habana a Galo Salinas (na
que falaba mal dos paisanos emigrados) e que este publicou na Revista Gallega,
da Coruña23.
Nas páxinas do semanario Follas Novas, vese unha preocupación constante
pola identidade de Galicia. Publícanse 120 traballos biográficos, os máis deles
referidos a figuras galegas. Na orde literaria, destaca a inserción de 28 narracións
e 330 poesías na nosa lingua. Ben merece, pois, levar ese nome e terse publicado en Cuba, onde tamén se editou, como é sabido, o libro máis sobranceiro de
Rosalía.

21
22

23

Pseudónimo de Luís Otero Pimentel.
Pseudónimo de Patricio Delgado, carlista e moi preocupado pola cultura e polos problemas sociais de Galicia. Tivo que fuxir da Península e veu dar a Cuba, onde morreu en abril do ano 1900. A besta publicouse entre xaneiro e maio de 1899. No prólogo, enfróntase con palabra rexa (e acaso xusta) a Emilio Zola.
11 de xaneiro dese ano, Curros Enríquez leu a súa poesía «A espiña» nun acto realizado no habaneiro
Teatro Nacional. O 20 de xuño, Galo Salinas, a xeito de resposta solidaria, publicou na Revista Gallega, da Coruña, «O dardo». Curros agradece o xesto cunha carta que se publica na mesma revista o 23
de agosto. Nela di, entre outras cousas: «(...) debo justificar mi desvío de esta Galicia lazarina que, sin
saber leer ni escribir, viene aquí a escupir sobre su historia y la de sus padres». Isto caeu mal na Habana. Follas Novas encabezou a polémica, ata que lle puxo fin unha nota do director. Este incidente deixounos a única carta de Curros en lingua galega que coñecemos. Máis alá de todo isto, o semanario tratou sempre con respecto e admiración ó poeta de Celanova.
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HOMENAXE E SOLIDARIEDADE
Socia de honor da Beneficencia
A Sociedade de Beneficencia de Naturales de Galicia, da Habana (que aínda
existe, aínda que agora ten unha función máis ben simbólica), é a decana de
tódalas institucións galegas da emigración.
Na mañá do 31 de decembro do ano 1871, reuníronse no teatro habaneiro
Albisu trinta e tantos emigrantes galegos e acordaron crear esta entidade. Na
xuntanza preparatoria, nomearon presidente e secretario interinos a Ambrosio
Tomati e a Pedro Lago, respectivamente. A pouco de poñer en marcha a
votación, alí mesmo quedaron axiña encabezando a dirección definitiva Xoán
Mes como presidente e Xaquín Prieto como secretario.
Para tomar posesión desta primeira Directiva convocouse a xuntanza extraordinaria que se levou a cabo o 28 de xaneiro de 1872 no teatro Tacón. É curioso
que un dos primeiros acordos, tomado por unanimidade, fose o nomeamento de
«Socios Honorarios». Resulta significativo que esta designación recaese en tres
mulleres de Galicia: Rosalía Castro de Murguía, Virginia Felicia Aubert e Juana
María de Vega.
O título correspondente a Rosalía foille entregado a Francisco Loriga, un
coruñés que nese entón era presidente da Sala de Audiencia da Habana. Encomendoulle esta xestión Alexandre Chao. Loriga escribiulle a Rosalía o
30-11-1873 anunciándolle o envío dese documento e vólvelle escribi-lo 14-1-1874
explicando que se esquecera de mandarllo coa carta de novembro, pois acababa de
atopalo entre os seus papeis24. En 1880, oito anos despois daquela designación,
cando La Propaganda Literaria, de Chao, publica Follas novas, Rosalía adica esta obra
capital á Beneficencia, presidida entón por Enrique Pascual.
Na Memoria da Sociedade que corresponde a ese ano consígnase:
La socia honoraria de esta Institución, Dª. Rosalía Castro de Murguía, como
una muestra de gratitud por el nombramiento dedicó a esta Sociedad su nuevo
libro intitulado Follas novas, en el que la autora ha depositado todo el raudal

24

Soubemos desta peripecia do título por Ricardo Carballo Calero: Estudios rosalianos (Ed. Galaxia, Vigo,
1979, p. 155).
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del sentimiento e inspiración que anima su alma. El Sr. D. Alejandro Chao, editor y propietario de dicha obra que la puso bajo el patrocinio de esta Sociedad,
fue el encargado de ofrecérnosla, y por su conducto dimos a la autora las expresivas gracias, manifestándole que si bien por las actuales circunstancias que el país
atraviesa no podría lograrse el éxito que merecía la obra, haríamos todo lo posible para que nuestros comprovincianos conociesen la lira inspirada y tiernísima
de nuestra querida comprovinciana y le prestasen el apoyo que, sin duda, merece.
Ninguna ocasión más oportuna para cumplir el deber que, por consecuencia al
Sr. Chao y simpatía a la autora, nos hemos impuesto, y así rogamos a todos los
entusiastas de las glorias de nuestro querido país, adquieran el referido libro
Follas novas escrito en nuestro dulce dialecto y precedido de un prólogo del eminente orador D. Emilio Castelar.

Dende aquel inicial 28 de xaneiro25 en que foi nomeada socia honoraria, a
Beneficencia mantivo sempre unha especial devoción por Rosalía.
Socia de honor do Centro Galego
O 12 de outubro de 1879, Waldo Álvarez Insua, dono e director do semanario
habaneiro El Eco de Galicia, publicou un artigo en que propoñía que se crease
un «Ateneo gallego»26. Aquela idea tivo unha acollida inmediata; foise estendendo na colectividade e xurdiron criterios, proxectos, e o 23 de novembro (seis
semanas despois da proposta) reuniuse no teatro Tacón27 un grupo de galegos
entusiastas, dispostos a darlle feitío a aquela iniciativa.
Nesa xuntanza abrolla a conformación dunha entidade que tería que
chamarse Centro Gallego, Sociedad de Instrucción y Recreo (anos máis tarde
denominaríase sinxelamente Centro Gallego de La Habana). Elíxese unha Mesa
Provisional, que preside Nicolás Villageliú, apróbase un regulamento e trázase
un presuposto para empezar a andar.

25

26

27

Data, por certo, moi significativa en Cuba, pois coincide coa do nacemento (en 1853) de José Martí,
Heroe Nacional de Cuba.
Había daquela dúas institucións galegas na Habana: a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia e o orfeón Ecos de Galicia.
Hoxe Sala García Lorca do Gran Teatro de La Habana, que radica no que foi palacio social do Centro
Galego.
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A institución queda constituída o 23 de decembro e inaugúrase cunha festa
solemne, moi lucida, o 11 de xaneiro de 1880. Ese mesmo ano, na sesión da
Xunta Directiva, realizada o día 8 de outubro, o entón presidente do Centro,
Secundino González Valdés, propuxo: «nombrar Socia Honoraria de esta Institución a la Sra. Rosalía Castro de Murguía, y que el diploma, al efecto, le sea
remitido en la forma que corresponda».
Secundino González Valdés –como informamos noutra parte deste libro– foi
o mesmo que tres anos despois visitou a Rosalía no seu fogar de Iria Flavia para
entregarlle un donativo dos galegos de Cuba.
Axuda en días difíciles
Madrid. En 1883 separan a Manuel Murguía do Corpo de Arquiveiros e
Bibliotecarios. Isto cadrou coa desaparición de La Ilustración Gallega y Asturiana28
que el viña dirixindo. Difícil situación. No entanto, procuraba editor para o tomo
terceiro da súa Historia de Galicia. De primeiras, ía ser un banqueiro galego de
Madrid, pero, polo si e polo non, na última, este volume publicaríase co auspicio
do Centro Galego da Habana, en 1889.
Rosalía estaba en Padrón, cos fillos. Pasábano mal. Cando Manolo, como ela o
chamaba, lle deu a noticia dende Madrid (ó tempo que apelaba, ante o Consello
de Estado, por aquela arbitraria cesantía), ela sentiu que o mundo se derrubaba.
Albiscaba a incerteza de porvir. Que sociedade tan inxusta! Andar coa familia dun
lado ó outro para obte-lo mínimo pan de cada día, e agora... Para máis, a enfermidade irreversible, que xa comezara a rillar no seu corpo.
E unha vez máis, o alento, a presenza, a solidariedade dos galegos de Cuba.
Na edición do 9-12-1883 de El Eco de Galicia, da Habana, Waldo Álvarez Insua
facía un chamado dramático:
Rosalía Castro (...) está pobre y enferma. En Padrón, en una modesta casa, oculta
entre copudos árboles, acaba su vida, al decir de un periodista santiagués, la que
debía ser emperatriz en su tierra y reina en todas partes. Y la acaba en la más
28

Publicación que editaba Alexandro Chao, establecido na Habana e dono de La Propaganda Literaria,
que en 1880 publicou Follas novas, de Rosalía. Como se informou oportunamente, Valdés fora quen,
tres anos antes, propuxera nomear a Rosalía socia honoraria do Centro.
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difícil de las situaciones, olvidada de su país y aislada de toda afección que no sea
la tierna afección de la familia. ¡Pobre mujer! ¡Quien pudiera recoger y refundir
todas las simpatías que con su ingenio ha conquistado en su paso por la tierra
para llevárselas en este crítico y nublado instante del existir, como recompensa
del pasado sufrimiento!
No sabemos si Rosalía Castro es al presente una gloria viva o una gloria
muerta: sabemos, sí, que es una gloria gallega y que cuantos amen a la vieja Suevia
están en el deber de honrar el nombre de la enferma autora de «Follas Novas».
El Eco de Galicia (...) ruega hoy a las Directivas de la Beneficencia (de
Naturales de Galicia) y del Centro (Gallego) que patrocinen y lleven a cabo un
beneficio cuyos productos se remitan, como presente cariñoso de los gallegos de
Cuba, a la infortunada Rosalía Castro.

Aquel chamamento de Álvarez Insua produciu unha fonda emoción na
colectividade. O director do semanario mencionara as dúas máis importantes
institucións galegas da illa. Ámbalas dúas foron moi receptivas e mobilizáronse
deseguida. José Ruibal, presidente do Centro, reuniu a Xunta Directiva catro días
despois. Expuxo (segundo vimos nas actas da entidade) que «(...) nuestra insigne y
renombrada poetisa señora Rosalía Castro de Murguía se encuentra muy enferma
y sumamente escasa de recursos (...) y los gallegos residentes en esta Isla debieran
hacer un esfuerzo para coadyuvar al mejoramiento de la precaria situación de la
referida señora». Engade que ten referencias de que «se proyecta organizar una
función pública, cuyos productos se dedicarían al propio objeto». Informou que o
presidente da Sociedad de Beneficiencia manifestara que estaba disposto a colaborar
nesa obra. O Centro acordou ofrecerlle a Álvarez Insua non só os salóns de que
dispoñía para levar a cabo esa función, senón tamén cantos recursos fose posible
achegar para o mellor lucimento e mellor resultado. Rematou pregando que se
discutise axeitadamente o asunto para acordar «lo que corresponda en pro de la
ilustrada señora que con sus escritos ha enaltecido, de una manera envidiable,
el nombre de nuestra amada Galicia».
Como Álvarez Insua fora o promotor daquela iniciativa, acordouse que el
organizase a función, ó tempo que lle recomendaban que solicitase o consentimento para realizala sen que a iniciativa puidese causar agravio ningún. Cablegrafou e recibiu pronta resposta aprobatoria. É doado pensar que se dirixise a
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Murguía, con quen tiña unha relación cordial. Non obstante, todo fai pensar que
non foi así. Deducimos que se comunicou con Secundino Valdés, ex-presidente
do Centro Galego da Habana, que vivía na Coruña, quen trasladou a encomenda a Anxo Baltar, alcalde de Padrón.
Estamos xa en 1884. Con data do 4 de febreiro, Rosalía escríbelle ó director
de El Eco de Galicia a seguinte carta:
Señor don Waldo Alvarez Insua
Habana
Muy señor mío y de mi consideración: Son tan escasos los números de El Eco
que llegan a nuestro poder, que la primera noticia que tuve de lo que se pensaba
hacer en mi obsequio en La Habana, fue por medio de mi antiguo amigo señor don
Angel Baltar, alcalde de esta población, cuando se presentó, en nombre del Centro
Gallego, a pedirme permiso para dar una función dramática en mi beneficio. Juzgue
usted, por tanto, de mi sorpresa.
Nada sabía de que hubiese usted publicado artículo alguno en mi favor –que
de haberlo leído ya hubiera yo escrito a usted dándole gracias–; nada de lo que,
merced a su iniciativa, se pensaba hacer en mi obsequio; nada. En fin, de que fuese
deudora a mis paisanos en general y a usted en particular, de la espontánea muestra de cariño que tan inmerecidamente acaban de otorgarme. La sociedad en que
vivimos no permitió tampoco que nadie me hablase de su artículo, cosa que siento en el alma, pues temo que haya juzgado mal de mi silencio; hoy mismo no
puedo referirme a dicho trabajo más que por lo que se desprende de los últimos
números recibidos. Mas no por eso, sean los que quieran los términos en que se
haya expresado, que yo bien sé habrán sido siempre superiores a mis merecimientos, dejo de quedarle, de todo corazón, perpetuamente agradecida.
Adjunto va, para que me haga el obsequio de publicarla, en su revista, la carta de
gracias a mis paisanos. Bien siento que las palabras sean en ocasiones tan impotentes
para decir lo que uno siente, que no permitan expresar con toda la verdad que
desearía y era necesario los sentimientos que experimento; mas han de perdonármelo todo mientras llegue aquel día y ocasión oportuna en que me sea dado probar a
todos ustedes cuan lealmente agradezco y cuan profundamente quedan grabados en
mi alma el hecho y la consideración que con él me han demostrado, tomando una
parte tan directa y tan espontánea en las contrariedades que experimento.
Supongo que por este correo nuestro amigo don Alejandro Chao remitirá a
la Propaganda los primeros ejemplares de mi nuevo libro de versos En las orillas
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del Sar, que, según telegrama del impresor, está ya listo para ponerse a la venta.
Si antes de salir el correo recibiese alguno, tendría sumo gusto en remitirle el que
le he de dedicar, como una muestra de distinción y agradecimiento. Temo, sin
embargo, que no llegue a tiempo y que, por tanto, no me sea posible mandarlo
hasta el próximo inmediato correo.
Mi esposo, que acaba de llegar de Madrid y se halla sumamente ocupado, piensa
escribirle muy pronto; mientras lo hace le da a usted infinitas gracias por todo
y se le ofrece para cuanto le considere útil. Me encarga asimismo ruegue a usted que,
si no le fuera muy molesto, se sirviese enviarle el número en que se publicó el primer
artículo de la biografía de Serafín Avendaño, pues no lo recibió, ni tampoco el
ejemplar de La Nación Española, de Buenos Aires. También había de agradecerle,
ya que no el número de El Eco en que se publicó un artículo y romances de Silvana,
que le remitió hace tiempo, una copia, al menos, de dicho trabajo y romances.
Creo será que excusado añadir aquí que aprovecho gustosa la ocasión que se
me presenta de hacer a usted patente toda la estimación que me merece y le
profeso, no sólo por el acto que respecto a mí acaba de llevar a cabo, sino como
al defensor de nuestra patria Galicia.
Sea o no necesario, siempre será un hecho que ahora y en toda ocasión puede
contar con la inútil, pero sincera amistad de su siempre afectísima y segura servidora, q.b.s.m.
Rosalía Castro de Murguía
S/c., Padrón, 4 de febrero de 1884.

No entanto, Álvarez Insua reunírase cos presidentes do Centro Galego e da
Beneficencia e acordaron desistir da función de beneficio e promover no seu lugar
unha subscrición, para o que emitiron un comunicado ou circular dirixíndose a
tódolos galegos de Cuba. E, adiantándose a toda resposta, mandáronlle deseguida
500 pesos ouro. Foron xirados a Secundino Valdés, quen llos entregou persoalmente a Rosalía. Foi á casa dela acompañado de Baltar, o alcalde de Padrón (o
mesmo que a visitara pouco antes e lle pedira permiso, a nome dos galegos de
Cuba, para realiza-la función proxectada). Valdés informou sobre aquela visita.
Nunha carta a Leoncio Varela, vogal do Centro Galego da Habana, conta:
(...) la situación de Rosalía debía ser por demás angustiosa, a juzgar por el
aspecto que la única habitación visible presentaba, la cual tenía por todo ajuar
una grande estantería con libros, una mesa y una silla donde la poetisa está
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constantemente trabajando y en la actualidad escribiendo una obra cuyos materiales remite a su esposo, a Madrid, donde se está imprimiendo29.
Recibió agradecida y con enternecimiento vuestro obsequio, dando cuenta
inmediatamente a su esposo de tan generoso y espontáneo rasgo, y proponiéndose contestar la afectuosa carta de la Comisión por mi conducto y en el próximo correo...30.

Fóronlle xirando cantidades sucesivas. A subscrición alcanzou en total a
importante cifra de 1732 pesos ouro.
Rosalía non volveu escribir. Alguén comentaba na Habana que aquel donativo en forma de homenaxe amargou máis a súa vida. Sabía que tal xenerosidade
proviña da suor dos emigrantes que lembraban a patria á que os máis deles non
volverían endexamais.
No lugar dela agradece Murguía. Nunha carta a Waldo Álvarez Insua, expresa:
Profundamente agradecida a las grandes muestras de consideración y aprecio de
que mi esposa es, desde hoy, deudora a sus paisanos residentes en Cuba, no
pudiendo, por hallarse más que nunca postrada por la enfermedad que la aqueja,
manifestarlo así y con aquella extensión y expresiones que le merecen los que
tanto acaban de honrarla y favorecerla, desea se sepa que su silencio no es ni
olvido ni indiferencia, sino imposibilidad material de otra cosa.
Día llegará, si el cielo lo permite, en que cumpla y llene debidamente los
deseos de su corazón: por ahora bastará que estas líneas sirvan para ponerla a
cubierto de toda sospecha posible de ingratitud y desvío hacia aquellas personas a
quienes enferma y olvidada es deudora de algunos días de tranquilidad y sosiego.
M. Murguía.
Padrón, 3 de mayo de 1884.
29

30

Obviamente, trátase de En las orillas del Sar, libro que, como é sabido, saíu das prensas madrileñas de
Fernando Fe en 1884. Valdés estivo con Rosalía probablemente nos primeiros días de xaneiro dese ano.
É doado deducir que eses materiais «que remite a su esposo» son os últimos poemas que compuxo para
a obra, ou quizais os doce que non chegaron a tempo e que Murguía os incorporou, en 1909, na segunda edición. O evidente é que Rosalía lle dixo a Valdés, cando a visitou, que estaba traballando nese poemario, aínda que non menciona o título.
Non sabemos de onde tirou Victoriano García Martí (prólogo a Rosalía de Castro, Obras completas,
Madrid, Aguilar, 1944, p. CI) esa suposta reacción dela dicíndolle ó mensaxeiro do Centro Galego que
«mientras viviera su marido no necesitaba de nadie».
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Catro semanas despois, Murguía vólvelle escribir ó seu amigo Álvarez Insua.
Infórmao de que Rosalía segue moi mal de saúde e que o médico que a atende,
Maximino Teijeiro, desconfía de poder salvala.
Como é sabido, morreu o 15 de xullo de 1885, e para os galegos de Cuba a
noticia xerou gran desconsolo. Na prensa galega da Habana, aparece reflectida
esa dor; transcende ese sentimento colectivo. Por iso xorden deseguida iniciativas para renderlle homenaxes póstumas e divulga-la súa obra.
Unha pensión para Alexandra
O Centro Galego da Habana, na sesión da Xunta Directiva realizada o día 22
de xuño de 1923, acordou conceder unha pensión a Alexandra, a filla maior de
Rosalía e Murguía.
Alexandra nacera en Santiago o ano 1859. O 10 de outubro de 1858, como
é sabido, casaran os seus pais en Madrid. Foi padriño da nena Alexandre Chao
(de aí o nome), amigo da familia e compañeiro de Murguía na redacción do xornal vigués La Oliva. Un día Chao emigra a Cuba, funda na Habana a empresa
editorial La Propaganda Literaria, que en 1880 edita Follas novas, de Rosalía, e
comeza a publicar en Madrid a revista La Ilustración Gallega y Asturiana, cuxa
dirección lle encomenda a Murguía.
Alexandra Martínez-Murguía de Castro contaba 64 anos de idade cando
foi beneficiada con esa pensión (da que descoñecemos a súa contía) dende
A Habana.
O proxecto dunha coroa
Nin no monumento da Ferradura nin na Casa Museo, nin en San Domingos de
Bonaval puidemos atopar unha coroa que os galegos de Cuba proxectaran ofrendar a Rosalía seguindo o exemplo dos cataláns. Falamos disto co profesor Baliñas
e con outros compañeiros seus do Padroado e ninguén ten noción de que tal
coroa exista. Que pasou?
O ano 1918, alguén, entre os animadores culturais galegos da capital cubana,
propuxo encargar e mandar a Galicia «una artística corona de bronce» que tería
que ser colocada ó pé do monumento de Santiago. Custearíana os emigrantes
galegos asentados na illa.
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Como tantas outras iniciativas (anteriores e posteriores), a idea foi moi ben
acollida. A prensa galega da Habana fíxose eco da proposta. Houbo reunións,
debates, acordos. E creouse un comité con ese fin. Vimos cartas dirixidas polo
comité a diversas asociacións e as respostas, que apoiaban con entusiasmo o fermoso proxecto. E nada máis.
Para un monumento na Coruña
A noticia collémola das Memorias da Sociedad de Beneficiencia de Naturales de
Galicia, da Habana. Noticia sinxela pero reveladora da sensibilidade dos
emigrantes de cara á persoa e á obra literaria de Rosalía. Quedou rexistrado con
data do 14-1-1926 que os membros da Xunta Directiva (á marxe do que
eventualmente acheguen os socios no caso de que se lles comunique a iniciativa)
doaron 500 pesetas como axuda para lle erixiren un monumento a Rosalía de
Castro na Coruña.
Gran Premio Rosalía de Castro
No plantel ou escola Concepción Arenal, do Centro Galego da Habana, non só
foron alfabetizados e continuaron estudos moitos emigrantes galegos, senón que
milleiros dos seus fillos e netos foron formados alí nas máis diversas disciplinas,
incluídas as de Música e Artes Plásticas.
Entre os variados incentivos que se viñan creando dende a fundación do
plantel, en 1880, no ano 1933 instituíronse 26 premios. Entre eles, como máis
sobresaíntes, dous grandes premios consistentes en bolsas no estranxeiro, polas
que podían opta-los alumnos que acadasen maior número de puntos ó longo de
cada curso. O destinado ós varóns levaba o nome de Concepción Arenal, o das
rapazas denominábase Gran Premio Rosalía de Castro.
Axuda vitalicia a dona Gala
En 1953, exactamente trinta anos despois de que o Centro Galego da Habana
axudara economicamente a Alexandra, a filla maior de Rosalía e Murguía,
sabedor de que a outra filla, Gala (nada en 1871, xemelga con Ovidio), tiña
tamén dificultades de subsistencia, acordou concederlle unha pensión vitalicia de 50 dólares mensuais (equivalentes daquela a unhas dúas mil pesetas).
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Dona Gala, moza. Foto adicada ó Centro Galego.
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Vimos diversas cartas asinadas por dona Gala, dirixidas ó presidente do Centro Galego, nas que agradece cada unha das remesas que vai recibindo na
Coruña, a través do Banco Pastor. Nunha delas di:
Otra vez testimonio a usted y a sus dignos compañeros mi gratitud intensa y
perenne, imposible por otra parte de olvidar por cuanto supone, además de la
ayuda material tan agradecida, el recuerdo que ustedes tienen, tan afectuoso, para
la única superviviente de aquel matrimonio que me dio el ser: Rosalía de Castro
y Manuel Murguía, que tanto hicieron por el buen nombre de nuestra tierra.
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1885. PASO Á INMORTALIDADE
Noticia do pasamento na prensa galega de Cuba
O semanario El Eco de Galicia víñase publicando na Habana dende o 8 de
marzo de 1878. Sete anos despois comezaron a saír Galicia Moderna (a partir do
3-5-1885) e A Gaita Gallega (dende o 5-7-1885)31. Cando se produce o deceso
de Rosalía, as tres publicacións rexistraron o feito con amplitude, con palabras
de loanza, fervor e agarimo.
Certo que a noticia non se deu a coñecer inmediatamente despois do infausto
15 de xullo, senón no seguinte mes de agosto, debido á demora das comunicacións naquel entón; Galicia Moderna informa do acontecemento na edición do
día 9, mentres que El Eco e A Gaita rexístrano ámbalas dúas o 16.
Cada unha das tres publicacións, con orla negra, de loito, adícalle a Rosalía
toda a primeira páxina e, dúas delas, tamén páxinas seguintes. Amais diso, continuaron publicando artigos referidos a Rosalía e poesías dela e sobre ela en sucesivas edicións.
Ningún acontecer galego naqueles últimos anos do século dezanove nin en
boa parte do vinte suscitaron tantos e tan entrañables comentarios, lamentos e
loanzas entre os galegos de Cuba como a morte de Rosalía de Castro.
Noticia do pasamento na prensa cubana
Tamén a prensa cubana se fixo eco da morte da gran poeta. Rexistrou a noticia
–como no caso da prensa galega de Cuba– cando a nova chegou á Habana, que
en 1885, dada a lentitude das comunicacións naquel tempo, foi no mes de agosto seguinte.
Refírense á significación de Rosalía e á perda que supón a súa morte para as
letras galegas as revistas El Eco Habanero, La Habana Elegante e La Voz de Castilla.
O xornal El País destaca o alcance e transcendencia da súa obra poética, en galego
e en castelán. Outro importante xornal habaneiro, La Voz de Cuba, consigna (o
13-8-1885):

31

Véxase A prensa galega de Cuba, de X. N. V., Ediciós do Castro, 1985.
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La inspirada poetisa y notable escritora gallega doña Rosalía Castro de Murguía, falleció en Padrón el día 15 del mes pasado (...). En Madrid, donde no se estudia atentamente el renacimiento literario de provincias, casi es desconocida. En cambio su nombre es popularísimo en su país natal, en nuestra Gran Antilla y en todas repúblicas
hispanoamericanas. Los literatos catalanes profesan a Rosalía verdadero culto.
El señor Castelar ha dicho que la insigne poetisa es una estrella de primera
magnitud en los cielos del arte español. Esta estrella se ha eclipsado para siempre.

Refírese, finalmente, ó sentir dos emigrantes, deste xeito:
El libro Follas novas, publicado por La Propaganda Literaria, está dedicado a la
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, de La Habana, y ésta, el Centro Gallego y El Eco de Galicia, promovieron hace un año una suscripción en
favor de la inspirada poetisa, enferma ya de pertinaz dolencia que la ha llevado al
sepulcro, enviándole por consecuencia de ella, de la isla de Cuba más de 1.500
pesos oro. ¡Noble rasgo de desprendimiento que tanto honra a la colonia gallega,
y con cuya suma habrá tenido la insigne cantora con que soportar con menos
amargura su triste y larga enfermedad!

Non só na Habana deu conta a prensa desta noticia. Na cidade de Pinar del
Río (capital da provincia do mesmo nome), no xornal La Alborada publicouse
(o 14-9-1985) un extenso traballo a cinco columnas, asinado na vila de Mantua
por César Valcárce32. Leva no comezo unha glosa con frases tomadas do prólogo
que escribiu Emilio Castelar para Follas novas, e uns versos en galego de Curros
Enríquez. O autor coñece o devir da literatura galega, pois menciona oportunamente a Pastor Díaz, Lamas Carvajal, Alfredo Brañas, Aurelio Aguirre, Manuel
Murguía... Entre outras cousas di:
Apoyado por nuestro buen amigo y muy amante de las glorias de Galicia, D. Alejandro Chao, Murguía se encargó de la dirección literaria de La ilustración gallega y
asturiana, en que hizo su debut el que escribe estas líneas. Entonces conocimos a

32

Ourensán. Viviu moitos anos en Cuba, onde se adicou ó xornalismo. Antes residira en Francia e na
Arxentina. Morreu na Habana en 1889. Deixou publicados: Desde la Península a Buenos Aires e Una
expedición al Chaco.
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Murguía de cerca y supimos algo de él y de Rosalía, de cómo vivían en nuestro
país los hombres de letras, y de los rudos combates que diariamente tienen que
sostener caracteres tan viriles como el de Manuel Murguía, tan pagados de su conciencia, que no hay Catones que los aventajen ni espartanos que los imiten.
En el vertiginoso ir y venir de nuestro siglo, nos perdimos de vista.
Todavía en agosto del año pasado, Aniceto Valdivia (hoy en La Habana),
Alfredo Vicenti, redactor de El Globo y Camilo Placer, gallegos y compañeros de
redacción, nos comunicábamos nuestras impresiones en Madrid con respecto a
Murguía y su familia, muy ajenos a que tan pronto tuviéramos que tejerle a la
esposa de nuestro amigo su corona fúnebre.
(...) los gallegos residentes en la isla de Cuba rinden fervoroso culto a los que
dignificaron la patria querida, que por lo mismo que la inmensidad de un oceáno
nos separa de ella más la queremos, y nada más grato a nuestra vida que leer en
aquel dulce dialecto el pensamiento de todos que Rosalía Castro supo recoger en
sus obras y darle la forma artística; así pues la considerábamos como la sacerdotisa de una religión que sólo los gallegos saben sentir; el amor a la patria, y sobre
todo cuando se está ausente de ella, tan extremado en ocasiones que hemos sido
víctimas de sangrientos epigramas por parte de nuestros comprovincianos por ese
culto a la morriña.

Refírese logo ó que sobre Rosalía se publicou no semanario Galicia Moderna
e engade:
Difícil será que los gallegos que leen no se asocien al inmenso dolor de los gallegos
que escriben, en donde quiera que se encuentren, por la muerte de la insigne
escritora gallega Rosalía Castro de Murguía, porque nadie supo decir como ella lo
que todos sentimos, pero que sólo ella logró expresar: cómo se ama a Galicia, el
hogar y la familia.

Tamén na cidade de Matanzas se lembrou e honrou a Rosalía no seu pasamento. La Aurora, o máis importante xornal que alí se editaba33, informou o día
12-8-1885:

33

Fundado polo estradense Waldo Álvarez Insua. Nas súas páxinas colaborou esporadicamente Curros
Enríquez.
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Anoche celebraron junta, en la morada del señor Oña, presidente de la Asociación Gallega, los entusiastas compatriotas de la inspirada poetisa y eminente
escritora Rosalía Castro de Murguía, fallecida recientemente en Padrón
(Coruña), habiendo acordado celebrar honras fúnebres a su memoria.
Siendo como era una gloria de las letras españolas, no dudamos que asistirá
todo el que sienta orgullo en verlas honradas en la memoria de una mujer tan
celebrada por su talento y por sus virtudes.

Levouse a cabo o acto fúnebre con toda solemnidade, o 22 de agosto, dez días
despois de terse anunciado. (Informamos sobre el noutro parágrafo).
O Diario de la Marina34 era daquela a máis importante publicación periódica de Cuba. Nas súas páxinas deuse a noticia da morte de Rosalía o 9-8-1885.
Descríbese a súa traxectoria vital e literaria, a súa significación como poeta, a súa
popularidade na Galicia territorial e entre os emigrantes galegos de América35.
Transcribíase íntegro o prólogo que escribira Emilio Castelar para Follas novas e,
por último, informábase que:
(...) escribió en el transcurso de su accidentada existencia varias novelas muy
estimables pero inferiores en mérito a sus poesías. Los Cantares gallegos le crearon
una gran reputación, que más tarde confirmó plenamente otro de sus mejores
libros, Follas novas, editado por La Propaganda Literaria, de La Habana.

Máis aínda: tamén no Diario de la Marina, en lugar moi destacado, Luis
Otero Pimentel36 publicou, o 13-8-1885, uns sentidos versos de evocación e
homenaxe. Que o decano (como lle chamaban a aquel xornal) publicase algo en
lingua galega era certamente novo, raro. Días despois, este poema foi reproducido por La Voz de Cuba:
34
35

36

Fundado por Isidoro Araújo de Lira, de Bouzas, en 1844.
A partir desa crónica e dende o 13-8-1885 en diante, La Propaganda Literaria publicou diariamente,
durante un tempo, un anuncio, en caracteres destacados, ofrecendo en venda Cantares gallegos, Follas
novas e En las orillas del Sar.
Naceu en terras pontevedresas de Carbia (hoxe Vila de Cruces). Trasladouse a Cuba como militar. Na
Habana publicou, en 1898, o libro de versos Mirando ó ceo e a novela A campaña de Caprecórneca.
É autor, tamén, de diversos traballos en castelán. Colaborou na prensa galega de Cuba. Ás veces utilizaba o pseudónimo de «Xan d´Outeiro». É autor da comedia As campanas de Duxame (1906). Morreu
en Cádiz en 1920.
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¡Morreu!
Morreu a doce anduriña
Nos campos da miña terra
Que por veigas e por montes
Piaba sempre por ela...
Morreu aquel xilgariño
Tenro como as ilusións,
O que choraba cantando
As penas dos corazóns.
Morreu a triste pombiña
Que os meus lares arrolaba
A que por eles vivía
E sin eles n´alentaba.
Morreu a leve laverca
Que hastra os ceos se remontaba
Cantando coma ningunha
A máis sensible alborada.
«Adiós groria, adiós contento»,
Adiós ánade delicia:
¡Paxariños piadores
Piade hoxe por Galicia!
Piade, mais non cantedes,
Que o canto alí xa morreu,
Coa morte de Rosalía
Aquel sol escureceu.
E mentras vós, piadores,
Pasés do aire ó triste son,
Eu decote chorarei
lágrimas do corazón.
Morriche... donde quixeche...
Que en Galicia te enterraron:
Na túa cova rezaremos
Os galegos que te amaron.
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A primeira proposta dun mausoleo
O semanario Galicia Moderna, da Habana, que dirixía José Novo García, deu a
noticia da morte de Rosalía de Castro (ocorrida, como é sabido, o 15 de xullo
de 1885), na edición do 9 de agosto, é dicir, ó redor de tres semanas despois.
Adícalle toda a primeira páxina, enmarcada en negro, e ocúpase de loa-la figura
da gran poeta en sucesivas edicións.
Cómpre destacar que o mesmo 9 de agosto, na segunda páxina, aparece unha
proposición que consideramos importante transcribir:
En memoria de Rosalía Castro.
Aun después de muerta la ilustre escritora podremos hacer algo en su honor
los gallegos de Cuba que acabamos de dar pruebas del interés que nos inspiraban
sus méritos literarios y sus prolongados sufrimientos.
Muchos son los hijos de Galicia residentes en este hermoso país; muchos, casi
todos, saben lo que Rosalía Castro significó en el renacimiento literario de nuestra patria y cuan profundamente amó y honró a su tierra natal amando y honrando por consiguiente a sus compatriotas.
Al llegar el término de su agitada vida le fue concedida la dicha de dormir el
sueño eterno en el Camposanto de Padrón. Acompáñenla allí nuestras demostraciones de cariño y perpetuemos su memoria haciendo que se le erija un modesto
mausoleo, representación tangible de nuestro afecto y de nuestro pesar.
La obra es fácil; la cuota puede ser módica; señálese como máximum un peso
en billetes, por ejemplo; contribuyan buenamente a la obra generosa todos los
que buenamente puedan, que casi todos los gallegos de Cuba podrán, y en breve
plazo habremos realizado el proyecto que ahora iniciamos.
Podría celebrarse una reunión de personas conocidas, influyentes, entusiastas,
y de esa junta podría salir una comisión que se ocupase en dar forma a esta idea
y en recolectar los donativos de todos.
Abrigamos la esperanza de que alguien acogerá estas indicaciones y
consideramos innecesario ofrecer las columnas de este periódico a las personas
que deseen valerse de él para dar cima a la empresa.
La Redacción

Aquela proposta tivo un eco inmediato entre os emigrantes galegos, que
comezaron a mobilizarse, dando mostras dunha inequívoca sensibilidade colectiva.

229

 

Xosé Neira Vilas

Unha das listas de doadores, publicada en Galicia Moderna (21-3-1886).
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Foi un xeito de plebiscito rosaliano. Tal como suxerira o semanario –para que a
achega tivese un carácter eminentemente popular–, as contribucións eran dun peso
como máximo. Houbo moitas de 50 e tamén de 30 e ata de 20 centavos. Os galegos residentes na vila e concello de Regla (provincia da Habana) crearon unha
comisión local con este fin, que emitiu un comunicado anunciando que «el día 13
(de decembro de 1885) empezaremos la recolecta a domicilio».
No entanto, seguían publicándose traballos, en prosa e en verso37, nos que se loaba
a figura de Rosalía, a súa significación para Galicia, e doéndose da perda daquela voz
que tan ben interpretara as coitas do pobo galego e, en particular, dos desterrados.
En Galicia Moderna, o 16-8-1885, apareceron uns versos, sen sinatura, que
se refiren á poeta e ó mausoleo deste xeito:
Nuestra amada Rosalía,
nuestra matrona ejemplar
a quien llamó Castelar
«genio de la poesía»
en apartado rincón
hoy tiene abierto el osario
en el triste y solitario
cementerio de Padrón.
Esa magia de sus trovas
un corazón tierno acusa,
y ¡qué espléndida su musa
aparece en Follas Novas!
A Meléndez y a Cienfuegos
–otra luz, otras edades–
recuerdan las vaguedades
de sus Cantares Gallegos.
Si en castellano cantar
quiso, su voz dio a los vientos
henchida de pensamientos
en las orillas del Sar.

37

Non só en Galicia Moderna, senón tamén en El Eco de Galicia.
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Y en el patriótico intento
de honrar aquel pueblo mío,
no faltó a su pecho brío
ni a su corazón aliento.
Su talento colosal
fue de la patria delicia
porque despertó a Galicia
a la vida intelectual.
Si a aquel espíritu fuerte
que lustre a la historia dio,
por ley divina se hundió
en las sombras de la muerte;
si su gloria es nuestra gloria...
desde estos climas lejanos,
¿no es justo que sus paisanos
rindan culto a su memoria,
y le erijan un panteón
a ese genio extraordinario
en el triste y solitario
cementerio de Padrón?

Na edición do 22-11-1885, comezaban a publicarse os resultados da
subscrición popular «para erigirle a Rosalía un mausoleo en el cementerio de
Padrón». Son listas de persoas doadoras que Galicia Moderna vai dando a coñecer
semana tras semana. Na maioría dos casos, consígnanse nomes e apelidos, pero
tamén aparecen: «Un cubano», «Un devoto», «Un paisano», «Un gallego», «Un
rapaz da Mahía», «Un doctor» e outros38.
Para que se teña unha idea da acollida que tivo aquela convocatoria,
describimos non os nomes das persoas, pero si as datas das sucesivas edicións
en que Galicia Moderna informaba da colecta popular e das cantidades respectivas de doadores.

38

O depositario das doazóns era Adolfo Lenzano, vicepresidente do Centro Galego e tesoureiro da Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia. Tiña fixado o enderezo na rúa San Ignacio 70, A Habana.
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Tumba de Rosalía en Santiago. «Dou comezo a suscripción a colonia
galega en Cuba».
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Edición
22-11-1885
29-11-1885
6-12-1885
13-12-1885
20-12-1885
27-12-1885
3-1-1886
10-1-1886
17-1-1886
21-1-1886
31-1-1886
7-2-1886
14-2-1886
21-2-1886
28-2-1886
7-3-1886
21-3-1886
4-4-1886
18-4-1886
23-5-1886
20-6-1886
25-7-1886
24-10-1886

Cantidade de doadores
38
91
69
104
96
74
17
143
41
28
9
7
38
89
28
11
37
9
8
38
23
129
3

En total, como pode verse, fixeron achegas para un mausoleo a Rosalía 1130
emigrantes galegos de Cuba39.
Na edición do 12 de decembro de 1886, Galicia Moderna publica a carta que
o semanario lle mandou a Murguía. Asinan Enrique Novo e Manuel Lugrís
Freire. Dinlle que «como usted sabe, G. M. inició y llevó a cabo una suscripción
con el objeto de erigir un mausoleo en el cementerio de Padrón a la ilustre poeta
honra de Galicia, Rosalía Castro». Infórmano de que se reuniron 864,80 pesos

39

Na cantidade que se menciona na edición do 10-1-1886 está incluída a colecta feita en Regla.
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en billetes de banco e 60,62 en ouro. Din que pensan seguir recollendo máis,
pero que chegou o momento de darlles destino a eses cartos. Solicitan que alguén
de Galicia lles indique como levar a bo fin o propósito desa colecta. Pídenlle desculpas por se dirixiren a el para recabar opinión sobre disto. Fálanlle da velada
que se fixo na Habana coa mesma finalidade e de que o importe resultante dela
foi remitido ó presidente da Sociedade Económica, de Santiago. Se el cre que esa
debe se-la vía, ou se hai outro medio, que lles conteste.
Mentres, Joaquín Díaz de Rábago, presidente da Sociedade Económica de
Amigos do País, de Santiago, escribiu a Galicia Moderna pedindo que se lle mandase a el o importe da subscrición popular, o cal sería unido ó da velada, tamén
da Habana. O semanario contéstalle que lle escribira sobre disto a Manuel Murguía e que nada deberían facer ata ter resposta del. Murguía contestou pouco
despois. Dixo que estaba de acordo con que o recadado por Galicia Moderna sexa
en efecto remitido á Sociedade Económica, de Santiago. Inmediatamente,
Enrique Novo xiroulle o total da recadación a Díaz de Rábago.
En canto á velada literario-musical de homenaxe a Rosalía, celebrada no
teatro Albisu o 25 de marzo de 1886, co obxecto tamén de reunir fondos para
o mausoleo, tivo grande eco na Habana e unha multitudinaria concorrencia.
Falou o prestixioso intelectual cubano Rafael Montoro (quen vivira dez anos en
Madrid e fora amigo de Emilio Castelar), leuse un poema do eminente educador
e home de letras Rafael María de Mendive (mestre e mentor de José Martí),
recitáronse poesías de Rosalía. E houbo cancións, música, fermosas palabras... Editouse un álbum con poesías de Cantares gallegos e de Follas novas que se vendeu na
porta do teatro, os exemplares remanentes foron destinados ás colectividades galegas do resto da illa40.
Presidía a comisión do acto realizado no teatro Albisu José Manuel Espada.
Tanto el como os editores de Galicia Moderna víñanse referindo ó «cementerio de

40

Non foi esta a única publicación circunstancial dese carácter feita en Cuba sobre a obra poética rosaliana. Pouco tempo despois, unha selección semellante foi publicada polo sanatorio La Benéfica, do Centro Galego (este sanatorio é hoxe o Hospital Clínico Cirúrxico Miguel Enríquez, con 1200 camas e
Facultade de Medicina propia). A poesía de Rosalía era unha constante nos álbums e programas especiais
que ás veces editaban as nosas asociacións de Cuba. Teño á vista un deses programas, dos anos vinte, feito
polo Centro Galego da Habana, no que abundan poemas de Rosalía xunto con algúns de Curros, fragmentos de Os Eoas, de Pondal, «Coma o cuco», de Cabanillas, e un soneto de Murguía a Pardo de Cela.
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Padrón», e como tamén o dicían nas comunicacións á Sociedade Económica, de
Santiago, condicionando desa maneira, sen querelo, o lugar onde tiña de erguerse
o mausoleo, Díaz de Rábago aclara nunha carta que Rosalía está sepultada «no en
el cementerio de Padrón sino en el atrio abierto de Iria, que no resulta lo más
apropiado para que en él se erija el monumento fúnebre que perpetúe en la posteridad su memoria». Pide que lles permitan decidi-lo lugar e fala, por primeira vez,
de facelo en Santiago. Espada contéstalle, nunha carta do 15-2-1887, que non
existe por parte dos galegos de Cuba ningún condicionamento en canto á situación;
que en Galicia o decidan e que lle parece moi ben que sexa en Santiago.
O 17-4-1887 Galicia Moderna transcribe o texto dunha circular que se publicou
na prensa de Galicia, referida ó tema do mausoleo, que comeza así:
La colonia gallega de Cuba, sintiendo latir impetuoso en su pecho, como reforzado por la ausencia, incentivo de todos los profundos afectos, el santo amor a la
patria (...) ha recaudado cantidad ya de alguna importancia con que erigir sepulcro
decoroso, sino tan magnífico cual de él era digna la celebridad que habrá
de guardar, para la insigne poetisa Rosalía Castro de Murguía, honor ineclipsable
de las letras gallegas y cuyas frías cenizas yacen en tumba modesta e ignorada en el
atrio de la antigua Iria Flavia, junto a la orilla del camino41.

Así culminou aquela afervoada xestión dos galegos de Cuba, aquel movemento destinado a erguerlle un mausoleo a Rosalía. Colecta e velada foron dous
xestos, multiplicados, dunha mesma sensibilidade, dun mesmo sentir.

41

Tres meses despois que Galicia Moderna comezase a campaña a prol do mausoleo, publicou un editorial
titulado «En honor de Rosalía Castro» (15-11-1885), no que comentaba que no xornal galego El Magisterio aparecera un traballo en que se dicía que a campa de Rosalía non contaba con cruz nin lápida que a
dese a coñecer ós curiosos que ían visitala. A isto respondeu irado Murguía sinalando que era como se el
e os fillos a esquecesen. Engadía que, aínda que non tiña esa lápida, non había de carecer sempre dela.
A raíz diso, a Reunión de Artesanos, da Coruña, informa que celebrou unha velada de homenaxe á poeta
e que se ocupará de poñerlle lápida e cruz. O semanario Galicia Moderna, da Habana, aplaude tal iniciativa, que vén a coincidir de certa maneira coa proposta do mausoleo para o que viñan reunindo fondos os galegos de Cuba, e de camiño facía unha observación á Reunión de Artesanos. Dicíalles que deberían publicar un libro ou folleto que contivese, cando menos, os discursos que na velada pronunciaron
Emilia Pardo Bazán e Emilio Castelar (curiosamente non se menciona a José Rodríguez Carracido, que
tamén falara). A seguir, sinalaba que había tres medios para honrar a Rosalía: segui-la colecta popular que
se viña facendo na Habana; seguir noutros xornais de Galicia a subscrición iniciada por El Libredón, de
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Homenaxe fúnebre en Matanzas
Na edición do xornal La Aurora, do 12-8-1885, dábase a noticia, como vimos,
dunha reunión da directiva da Sociedad de Beneficiencia de Naturales y
Oriundos de Galicia, de Matanzas, para celebrar un acto fúnebre de homenaxe
a Rosalía42.
O acto levouse a cabo o 22-8-1885 na catedral daquela cidade. Foi unha homenaxe cívica-relixiosa na que se leron poesías e se dixeron palabras de loanza e agarimo a Rosalía e á terra onde naceu.
Na crónica dun tal Antonio Silvosa dise que «una extraordinaria concurrencia
en la que se hallaba dignamente representada nuestra colonia y todas las clases
sociales sin distinción de provincias, llenaba las naves del espacioso templo».
Destaca o cronista o interese que espertou aquel acto nas xentes da cidade e
das vilas dos arredores cando foi anunciado e describe a parte central da cerimonia deste xeito:
En la nave principal, sobre un pedestal enlutado, con orlas doradas, se veía un precioso sarcófago, de riquísimo gusto artístico, distinguiéndose, entre sus muchos
adornos, una bonita corona en cuyos lazos, con letras de plata decía: Follas Novas,
Cantares Gallegos.
Los gallegos residentes en Matanzas honrando la memoria de nuestra dulce
cantora han dado una prueba del sentimiento que a todos ha causado su muerte.

42

Santiago; publicar e vende-lo libro que se suxería que debería edita-la Reunión de Artesanos, no que se
recomendaba incluír tamén as poesías premiadas no certame convocado para a velada, ademais dos
devanditos discursos pronunciados nela. E co resultado económico de todo iso «levantar en Iria Flavia
un soberbio mausoleo que cubriese los restos de nuestra amada poetisa, y erigir una estatua a Rosalía en
la capital de la región gallega». Engadía que, para isto último, deberían concorrer tódalas autoridades civís
provinciais e locais de Galicia. Aclaraba que se podía apraza-lo da estatua pois, de primeiras, o que urxía
era o mausoleo. Tamén concretaba que era imprescindible facer unha edición de luxo e outra económica de toda a obra rosaliana. Finalmente, queixábase de que «(...) el Ayuntamiento de la capital de Galicia, demostrando ser de los más olvidadizos, no ha tenido a estas horas una frase de sentimiento por la
muerte de Rosalía, ni se ha acordado de aquello que se concede sin dispendios: del nombre de Rosalía
Castro para una de nuestras calles».
Os galegos de Cuba mantiñan, pois, unha vixilancia crítica sobre o que se facía e o que se deixaba de
facer na Galicia territorial para honrar a Rosalía.
Na segunda metade do século XIX e nos primeiros anos do XX, a cidade de Matanzas rivalizaba coa da
Habana (da que dista uns cen quilómetros) en actividades culturais. Foi chamada «La Atenas» de Cuba.
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Certame literario
A morte de Rosalía causou un forte impacto emocional nos galegos de Cuba.
Editoriais nos xornais da colectividade, artigos de loanza, poesías, reproducións
de textos poéticos rosalianos...
Xa sabemos da subscrición popular convocada pola revista Galicia Moderna
e da velada de homenaxe póstuma celebrada na Habana. Pero aínda hai máis.
Como algo complementario desa velada convocouse –e así foi anunciado na
prensa en setembro de 1885– un «Certamen en honor de Rosalía Castro». Cada
texto debía presentarse identificándoo cun lema. A pouco desta convocatoria
foron rexistrados os primeiros once traballos.
Resultan curiosos os lemas que utilizaron os autores respectivos. Lemas de
curta frase uns e outros algo máis extensos. A máis de cento vinte anos do certame, ten certo interese transcribir algúns deles:
«La muerte es el pórtico de la eternidad»; «Xa se oyen lonxe, moi lonxe/ as campanas do pomar»; «O xenio nunca morre»; «Por poeta no más logré tal honra/
gracias por tal favor, noble Asamblea»; «Bienaventurados los que lloran»; «La
ciencia muere, pero no la gloria/ todo se ve sujeto a no existir/ todo encuentra su
fin: mas tu memorial a despecho del tiempo ha de vivir»; «Airiños, airiños, aires/
airiños da miña terra»; «La libertad, héroes; la esclavitud, pigmeos»; «Si como
siento escribiera, cuanto valdría el canto que yo te dedicara».

Esta é só a primeira mostra. Non temos noticia dos restantes traballos (seguramente moitos, pois isto publicouse o 20-9-1885 e a velada levouse a cabo,
como queda dito, o 25 de marzo do ano seguinte) que participaron no certame
nin do seu resultado final.
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CEN ANOS
A revista Rosalía
Publicación mensual ilustrada, bilingüe, que editaba a Delegación do Centro
Galego da Habana en Santiago de Cuba. Comezou a publicarse en febreiro de
1937, coincidindo co centenario do nacemento de Rosalía de Castro43.
Na presentación inicial, anunciábase que «la revista se titula Rosalía en honor
de la excelsa poetisa gallega, y además de la especialización en asuntos sociales,
tratará los temas científicos y literarios».
O acerto no deseño e o bo coidado tipográfico fan dela unha publicación
moi atractiva.
Mes a mes informa sobre os servizos médico-asistenciais que ofrece o sanatorio
Concepción Arenal, da Delegación. Os doutores Idalberto Fajardo, Roberto Giró,
Miguel Medina, Rafael Fonte e Tomás Padró tratan importantes temas das súas
respectivas especialidades. Outros artigos, de temática variada, están calzados cos
nomes de Manuel Otero, Maximino López, Manuel Esténger, Enrique José
Varona, José R. Carracido. Publícase un extenso traballo sobre Rosalía; poesías de
José Martí, Luisa Pérez Zambrana, Andrés Eloy Blanco e Agustín Acosta. Unha
importante sección é «De otras latitudes», na que aparecen axeitadas notas
bio-bibliográficas, e páxinas de e sobre Goethe, Heine, Kierkegaard, Turguenef,
Kropotkin, Averchenko, Mirabeau, José Martí, Concepción Arenal, Jorge
Brandés.
Insírense moi seguido poesías de Rosalía, en páxinas centrais, destacadas.
Tamén aparecen poemas de Curros Enríquez e de Lisardo Barreiro44.
Rosalía é unha revista singular, de moi digna calidade, tanto na presenza
como no contido. Hai rigor nos traballos que ofrece, de orde científica, literaria,
histórica. Esa calidade fíxoa merecente do Diploma de Mérito que lle outorgaron na Exposición Internacional de Publicacións Periódicas, realizada na
cidade cubana de Matanzas, no mes de maio de 1937.

43

44

En 1913, o Centro Galego contaba xa con 53 delegacións no interior da illa. A de Santiago de Cuba
(segunda cidade do país) era unha das máis importantes.
De Rosalía vimos 12 números, pero non sabemos con certeza cando deixou de publicarse.
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Resulta conmovedor para calquera galego o feito de que se lle puxese a unha
revista dunha sociedade de emigrantes o nome da cantora do Sar, precisamente
no centenario do seu nacemento.
Homenaxe das mulleres cubanas
Dende tempos antigos, a muller cubana estivo na dianteira da defensa dos
dereitos femininos. En plena colonia, durante a primeira guerra pola independencia (1868-1878), a voz da patriota Ana Betancourt –por citar sequera
un nome– erguíase clara e rexa reclamando tales dereitos.
Longo sería enumerar nomes de persoas e de institucións feministas ao longo
do século XX. Esta vez queremos referirnos ó Lyceum, asociación fundada o ano
1928, que tiña como propósito primordial «fomentar en la mujer el espíritu
colectivo, alentando y encauzando actividades de orden cultural, social y
deportivo». Mantivo seccións de Asistencia Social, Música, Biblioteca, Exposicións, Clases, Deporte... Tiña unha escola nocturna para adultos, que incluía
oficios diversos. Convocou concursos literarios e artísticos, ofreceu conferencias,
lecturas comentadas. Dispoñía dunha biblioteca pública e dun centro deportivo. A comezos de 1936, saíu o primeiro número da revista Lyceum, que editaba
a entidades do mesmo nome.
A asociación Lyceum conmemorou, o domingo 21 de febreiro de 1937, o
centenario de Rosalía cun programa artístico e literario moi ben escolleito.
Falaron o dramaturgo e xornalista catalán Rafael Marquina, a profesora e crítica dominicana Camila Henríquez Ureña (directora da revista) e o poeta galego
Ángel Lázaro; tocou a rolda do Centro Galego e cantou a soprano Mercedes
Patiño, todo en relación moi directa con Rosalía e con Galicia.
Esta homenaxe, patrocinada pola máis importante institución cultural feminina de Cuba, foi moi comentada na prensa habaneira e contribuíu a amplia-lo
coñecemento sobre a figura de Rosalía e a súa significación.
Palabras de Menéndez Pidal
Don Ramón Menéndez Pidal chegou á Habana nos comezos de 1937
convidado pola Hispano Cubana de Cultura, que presidía don Fernando
Ortiz. Antes del, outras personalidades ocuparon a tribuna desa prestixiosa
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D. Ramón Menéndez Pidal deixou constancia do que significa a poesía
rosaliana.
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institución: Roberto Nóvoa Santos, Fernando de los Ríos, Federico García
Lorca...45.
O gran polígrafo, presidente da Real Academia Española, ofreceu un total de
seis conferencias sobre temas históricos, literarios, filolóxicos, que tiveron singular acollida por parte de especialistas e do público en xeral. Tamén visitou o
Centro Galego da Habana, onde foi recibido pola Comisión Executiva. Agradeceu o recibimento dicindo que se sentía coma na súa casa ó visitar a dos seus
paisanos de Cuba, e engadiu que aprendera a amar a Galicia a través da obra de
Rosalía de Castro e de Curros Enríquez. Falou do espírito de cooperación dos
emigrantes galegos, virtude reflectida, dixo, en obras como o sanatorio La Benéfica e o Plantel Concepción Arenal, ámbolos dous do Centro.
O día 18 de marzo conmemorouse no Teatro Nacional o centenario do nacemento de Rosalía (noutro apartado referímonos a esta conmemoración polo
miúdo), que estivo presidido por Menéndez Pidal, que pronunciou as palabras
de apertura destacando a xenialidade da autora de Follas novas e o acerto de lembrala no seu centenario, en Cuba, mentres Galicia sufría a traxedia da guerra.
Amais de presidir ese acto, Menéndez Pidal deixou escrita unha breve pero
moi precisa valoración da poesía rosaliana. Conservamos ese texto que agora
oportunamente reproducimos
Unha imaxe percorre a illa
Adolfo V. Calveiro, director da revista Cultura Gallega, encargoulle ó pintor
Mariano Miguel un retrato de Rosalía de Castro con motivo do centenario.
A encomenda foi cabalmente cumprida e, coa edición extraordinaria da
revista, distribuíuse unha lámina solta coa imaxe da poeta fermosamente
impresa en cores46.
Mais o espallamento deste retrato non se limitou á mencionada edición, pois,
en saídas sucesivas, anunciouse que sería remitido, sen custo ningún, a toda persoa que o solicitase, e foron centos de peticións as que se recibiron. Aínda hoxe,
45

46

Tamén Castelao estivo, máis tarde, na Hispano Cubana. O 8 de xaneiro de 1939 pronunciou alí unha
fermosa conferencia sobre o seu amigo e gran escritor Ramón del Valle-Inclán (V. Castelao en Cuba, de
X. N. V., Ediciós do Castro, 1983, p. 145).
Chegou ás nosas mans, e conservámolo, o orixinal deste retrato.
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transcorridos case 180 anos, esa imaxe segue presente en moitos fogares de
Cuba.
Temos noticia de que o retrato feito por Mariano Miguel foi reproducido
máis dunha vez en publicacións cubanas, e tamén aparece na portada de Cultura
Hispánica (órgano da Agrupación Artística Gallega, da Habana) na edición do
11 de agosto de 1945, especialmente adicada a Rosalía.
A prensa cubana e o centenario
Cando se cumpren cen anos do nacemento de Rosalía, non só os galegos emigrados a lembran. A radio e a prensa cubanas adícanlle amplos espazos que nos revelan unha información e unha valoración moi precisas sobre a vida e a obra da autora de Follas novas. Trátase, por unha banda, de publicacións especializadas, como é
o caso da Revista Cubana (de crítica literaria) ou da revista feminina Vanidades, e,
pola outra, dos xornais e das revistas de información xeral e de gran tiraxe.
Para ofrecer unha panorámica do eco que tivo na prensa cubana aquel centenario, resulta imprescindible unha escolma representativa do que se dixo sobre
a nosa poeta.
Na mencionada Revista Cubana, aparece un extenso traballo do profesor
Manuel Pedro González titulado «Rosalía de Castro en inglés», do que escollemos:
De todos los poetas gallegos ninguno quizás ha sabido acoplarse más íntimamente al alma gallega que Rosalía de Castro, porque ninguno ha sentido más
hondamente la miseria y el dolor de su pueblo. En Cantares gallegos y en Follas
novas quedó tan elocuente y sinceramente esta actitud maternal de la poetisa,
que el pueblo hizo suyos sus cantos, los prohijó y devolvió muchos de ellos convertidos en materia folk-lórica, en expresión anónima del alma popular. Hazaña
es esta que sólo un gran poeta, muy enraizado en el sentir del pueblo y que sufra
en su entraña el dolor y las ansias colectivas logra realizar. Por eso Rosalía fue el
poeta predilecto del pueblo desde que aparecieron sus Cantares, libro de su juventud,
en el que recogió expresiones y modalidades de la musa popular y cantó sus alegrías
y sus tristezas. Follas novas es obra ya más personal y trascendente, y artísticamente
más acabada. Fue también el libro que la consagró definitivamente como el máximo
poeta gallego. En sus páginas quedaron bellamente aprisionados los anhelos y
sufrimientos de su raza, sus desdichas y nostalgias.

248

 

ROSALÍA DE CASTRO E CUBA

Engade, referíndose á tradución:
El doctor Morley parece haberse interesado durante varios años en la obra de
Rosalía de Castro: ha estudiado su producción, ha visitado los lugares de Galicia
en que vivió la poetisa y ha investigado seriamente las circunstancias de su vida y
los problemas que su obra literaria suscita, no de otra manera hubiera podido
escribir la luminosa síntesis biográfico-crítica que va al frente de esta traducción y
la serie de notas bibliográficas que la completan agrupadas al final del libro.

En El País Gráfico, Gustavo G. Herrero escribe:
Simultáneamente casi con la aparición de los «Versos libres» martianos (1882)
que marcan el inicio del modernismo en América, concebíanse en España las
primeras innovaciones que debían inhumar las ya fósicas y limitadas formas del
verso clásico-románico. Su autora fue la genial gallega Rosalía de Castro, que
hasta 1884, fecha en que publicó En las orillas del Sar, no pulsara su instrumento sino en el lenguaje de la tierna región. Este libro, de una trascendencia que
alcanza la poesía contemporánea, tuvo que sufrir una repulsa semejante a la que
padeció el inmortal Azul de Rubén Darío.
El amante compañero de la precursora, Manuel Murguía, inserta en el prefacio
de la edición madrileña: «La crítica de entonces le echó en cara como una gran
falta, la de adoptar metros inusitados y combinaciones nuevas», y en otro párrafo
declara que la gloria de Rosalía no fue reputada definitivamente hasta cuatro lustros de ocurrido su deceso.
Con antelación a esta obra, sólo un poeta español nos ofrece promesas de
Modernismo: Espronceda. El gigantesco lírico, quizá el más grandioso de sus
coetáneos, emplea en muchas de sus canciones, y singularmente en el prólogo de
El Diablo Mundo, audaces cambios de metro y de rima que no obtuvieron
patente de las Academias sino en las primicias del siglo actual.
El propio Murguía destaca como la incomprensión que le tributara la generalidad
intelectual de su época, fue una de las razones que agobiaron a la inmensa poetisa,
conduciéndola a una muerte prematura. La injusticia ha proseguido, a pesar del
tiempo decursado, pues aún hoy, fuera de su país, es absurdamente impopular.
Empero, Galicia la aclama como su mejor cantora. La exquisita sensibilidad
y el don de traducirla que le fue otorgado, tocan las fibras más hondas del
corazón gallego.
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Ángel Lázaro expón na revista Carteles:
Hay dentro de un poeta, de todo gran poeta, varios poetas, aunque una línea
común, un acorde recóndito dé unidad total a su obra.
En estos días de recordación de Rosalía de Castro, tienen más sentido que
nunca ciertas palabras que escribe Castelar en su prólogo a Follas novas, prólogo
con el que, dicho sea de paso, tal vez fuimos injustos en esa edad alegremente
iconoclasta de los veinte años, pero que al releerlo después nos ha parecido una
página magistral de nuestra literatura (...).
Fuentes, prados y vegas de la tierra distante, en la canción solitaria. Pero hay
que abrir de nuevo los ojos aunque al abrirlos un fuego líquido abrase la mejilla. Sí,
Rosalía no puede vivir sin su tierra. Ella no ha conocido, como Curros Enríquez
más tarde –y como otros después– el destierro más allá del mar, en otro continente,
en tierras muy distantes de la suavidad norteña y la austeridad castellana. Unas
horas solamente la separan de su paisaje, y sin embargo una gran tristeza, que
acabaría por ser mortal, según ella misma declara, le llena el pecho. La rosa de su
corazón no puede vivir ni en el invernáculo ni en la tierra ajena. Necesita del paisaje
materno y de las gentes que pueblan ese paisaje.
Rosalía de Castro vive en la vieja ciudad de Santiago de Compostela, pero su
alma es campesina y agreste.

No Diario de la Marina, hai un extenso artigo de Roberto Santos, que ocupa
case unha páxina enteira e vén ilustrado cun logrado retrato a plumiña, de
Rosalía, e outro debuxo en que aparece a súa casa de Iria Flavia. O autor comeza
falándonos do vencello de Galicia e Portugal, da ruta xacobea, da figura do arcebispo Xelmírez, do galego, «idioma obligado para la poesía». A continuación
dunha glosa que di: «Rosalía de Castro condensó en sus versos de maravilla toda
el alma de Galicia», o autor, entre moitas outras consideracións, dinos:
Temperamento musical por excelencia, a éste se debe, como dice Murguía, y no
a una causa simplemente técnica, el que hubiera sido la primera mujer que en
España rompió los viejos moldes de la métrica usual. La cadencia, pues, que era
una de sus facultades características, fue la causa de que, por instinto y quizás sin
proponérselo, produjese una verdadera revolución en la poesía y esa su peculiar
y única manera de versificar, que algunos consideraron como un atrevimiento,
era estimada por los más como un enigma (...).
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Los ancestrales dolores de la raza, las amarguras del presente, fruto de humillaciones injustificadas y aun de inclasificables vejámenes y abandonos oficiales, todo
esto –pues que Rosalía era Galicia misma con su sangre y con su cerne– formó en
su alma un sedimento de rebeldía y de dolor: de mansa rebeldía que no grita ni
acomete; de dolor muy hondo que allá, en la propia entraña, marchita la ilusión y
agosta la alegría para no dejar una y otro más que el recuerdo melancólico y tierno, de sabor a mieles y bucólicos aromas, el amor insondable por la tierra oprimida, el ansia infinita de poner remedio a los males de la patria amada, de asumir sus
dolores, de empaparse más y más en sus tristezas, cual si, sintiéndolas tan hondo,
pudiera librar a su Galicia del férreo yugo de un estado anímico tan arraigado que
constituye su más característica distintiva y parece ser la razón y el fin de su propia
vida (...).
Rosalía, en cuyo pecho palpita el corazón de Galicia, y en cuya alma sentía la
tragedia de la raza, el dolor de todos sus dolores y la angustia de todas sus tribulaciones y ansia de todas sus ansias de resurgimiento y superación; Rosalía suma y
compendio de toda Galicia, porque era Galicia misma, sintió como en su corazón
se caldeaban y en su alma tomaban forma y ser todos aquellos sentimientos consubstanciales en el gallego, y como salían a flor de piel y cristalizaban plasmándose
al fin, y quizás a pesar suyo, en unos versos conmovedores por su verismo y su sencillez, por su encanto y su dulzura, por su fuerza y por su ritmo (...).
La obra de Rosalía ha servido, además, para devolver al gallego su personalidad, algún día tan caprichosamente disminuída, de hombre digno y culto, de
hombre consciente y ciudadano ejemplar, y ha servido, en suma, para devolver al
gallego la plena confianza en sí mismo.
(11-4-1937).

Volvemos nesta escolla á revista Carteles (maio, 1937) e transcribimos fragmentos, moi definitorios, dun traballo de A. Gallego que expresan moi ben o
ser e o facer de Rosalía:
Si en la íntima comunión del hombre y el paisaje reside –como Nóvoa Santos
afirma– la raíz profunda y oculta de la saudade, bien puede entreverse lo difícil
que será cosechar en toda la historia literaria un espécimen más genuíno de «ese
no sé qué misterioso» en el que consiste, según Carolina de Michaelis, el dolor de
la lejanía. Propio paisaje «hablando» el mismo idioma, el que viaja porque es su
emoción por la vena del verso rosaliano.
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Nadie pretende descubrirlo en esta latitud del centenario. No habíamos nacido cuando Teixeira de Pascoaes concretara, en el Portugal de Camoens, la
Cataluña de Maragall y la Galicia de Rosalía, el trimembre reino ibérico de la
saudade (...).
Mas para Rosalía el paisaje no es sólo el monte y la lluvia, el color y la penumbra. Extravasa el accidente geográfico y se sale de la fenomenalidad meteorológica.
Todo esto está, desde luego, en la sensación, como el hilo de oro está presente en el
revés del tapiz. Pero la trama de la saudade está entretejida de recuerdos infantiles y
de emociones crepusculares; de aspiraciones mutiladas y de duelos pretéritos; de
niebla de futuro y amargura de presente. Entonces, basta cualquier estímulo externo –una campana que canta su «angelus» metálico en el claroscuro, por ejemplo–
para que, inconcreta, vaga, creyérase que la saudade, abriendo su corola anhelante
en el huerto del espíritu, nos suma en una tristeza súbita y escarbe un picor de lágrimas a duras penas contenidas.

A selección de textos que acabamos de transcribir coidamos que abonda para
mostra-la presenza que tivo na prensa cubana o centenario do nacemento de
Rosalía.
Acto central
Xa vimos, en breve mostra, como a prensa cubana deixou oportuna e axeitada
constancia do centenario de Rosalía. Cómpre engadir que tamén comentou
amplamente o acto central desta conmemoración, organizado pola comunidade
galega, que tivo lugar o 18 de marzo de 1937 no Teatro Nacional (hoxe García
Lorca) do Centro Galego da Habana.
A Festa (como dera en chamarse) de recordación e de homenaxe á gran poeta
tivo como principal impulsor a Adolfo Víctor Calveiro, director da revista Cultura
Gallega, quen logrou pronta adhesión entre os paisanos máis sensibles e a colaboración da totalidade das sociedades galegas.
O acto estivo presidido por don Ramón Menéndez Pidal, quen dixo as palabras
inaugurais, como se informa noutro apartado. Asistiron relevantes personalidades
oficiais, incluíndo un representante do presidente da República de Cuba, así como
intelectuais galegos e cubanos e directivos das entidades da emigración. Pronunciou un afervoado discurso o escritor e deputado republicano Ramón Fernán-
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dez Mato, anunciáronse os premios do concurso literario patrocinado polo
Centro Galego e a revista Cultura Gallega. Actuaron a Orquestra Sinfónica da
Habana e a rolda do Centro Galego, así como a soprano Mercedes Patiño e o
tenor Francisco Naya. O actor Raimundo Vázquez recitou poemas de Rosalía.
A Banda Municipal da Habana tocou o Himno nacional cubano e o Himno
de Riego na apertura, no remate interpretou o Himno galego, xusto trinta
anos despois de ser estreado no mesmo teatro e pola mesma agrupación musical47. Foi unha xornada plena de emoción patriótica. O Teatro Nacional estaba repleto. Cen anos despois do seu nacemento, Rosalía seguía viva e presente
na lembranza dos emigrantes galegos de Cuba.
Resultado dun concurso
Por iniciativa de Adolfo Víctor Calveiro e patrocinado polo Centro Galego da
Habana e pola revista Cultura Gallega, convocouse un concurso literario con
motivo do centenario de Rosalía. As bases déronse a coñecer en novembro de
1936 e foron amplamente divulgadas. Establecéronse dous premios cos
seguintes temas:
1º. Causas determinantes que influyeron en la técnica inusitada que Rosalía de
Castro empleó en su producción poética.
2º. La producción poética de Rosalía de Castro considerada en sus aspectos social
y filosófico.

O xurado cualificador estivo integrado polos prestixiosos intelectuais
cubanos Juan J. Remos e Emilio Gaspar Rodríguez e polos galegos José Rubinos, Secundino Baños e Jesús Peynó.
No acto de homenaxe a Rosalía, celebrado no Teatro Nacional o 18-3-1937,
déronse a coñece-los resultados. Concursaron diversos traballos, presentados uns
con lemas en galego e outros en castelán, e, curiosamente, os dous premios foron

47

Fora, exactamente, o 20 de decembro de 1907 por iniciativa de Xosé Fontenla Leal, coincidindo cunha
homenaxe a Pascual Veiga. Naquela ocasión dirixiu a banda o mestre Guillermo Tomás. No centenario
de Rosalía estivo dirixida por Emilio Reinoso.
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outorgados, por unanimidade, a dous ensaios de Xerardo Álvarez Gallego, residente na Habana48.
Cun lema tomado dunha frase de José Martí, o Heroe Nacional de Cuba («Los
que no tienen fe en su tierra son hombres de siete meses») estaba identificado o
traballo que mereceu o primeiro premio, e que foi lido no Teatro polo autor.
Trátase dun estudo singular, moi lúcido, moi documentado, ó que serven de
apoio fundamental fragmentos de Cantares gallegos e de Follas novas. Analiza
Álvarez Gallego a bioloxía do temperamento rosaliano, a psicopatoloxía da dor
racial, as influencias do medio e as literarias (Heine, Campoamor...) e tamén
aspectos da súa métrica e da presenza na obra da cantora do cancioneiro popular. Un ensaio verdadeiramente innovador.
O traballo (do mesmo autor, como queda dito) que obtivo o segundo premio do certame trata, na primeira parte, a obra poética rosaliana en aspectos
relacionados coa xustiza, o sentido xurídico-económico e o histórico-político,
así como a emigración. Na parte segunda, estúdase a dimensión humana, é dicir,
a presenza do home na obra da poeta, e tamén o que se refire á Natureza, a idea
de Deus e outros temas.
Dous premios moi merecidos. Dous traballos rigorosos na análise e na documentada interpretación da obra rosaliana, e fermosos no seu enfoque e desenvolvemento. Dignos de afervoada conmemoración do centenario.
Presenza de Cultura Gallega
En 1937, cando se cumpre o primeiro centenario do nacemento de Rosalía, case
non había xa prensa galega en Cuba, se facemos comparanza cos anos que precederon á crise mundial capitalista de 1929 –catastrófica para a economía da
illa– e ós excesos da tiranía de Gerardo Machado, feitos que interromperon a
emigración galega e foron causa do retorno de moitos emigrantes49.
Eco de Galicia desaparecera en 1936; Cenit, da Asociación Hijas de Galicia,
comezaría a editarse en 1938; La Voz del Alumno (boletín dos estudantes do
48

49

X. A. G. (1899-1986). Avogado e xornalista. Exiliouse en Cuba nos comezos da Guerra Civil española.
É autor do libro Vida, paixón e morte de Alexandro Bóveda.
Hai en Galicia moitas persoas que teñen agora entre 70 e 80 anos de idade, que naceron ou estiveron
parte da súa nenez en Cuba. Son fillos daqueles retornados.
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Plantel Concepción Arenal) e La Voz Gallega (quincenario dun partido do Centro Galego) eran publicacións menores, adicadas ás súas cuestións específicas.
Precisamente, con motivo do Centenario (como consignamos noutro parágrafo), comezou a publicarse en Santiago de Cuba a revista Rosalía, pero, aínda
que trataba por veces temas literarios e insería poesías en galego, o seu contido
estaba máis ben relacionado coas ciencias médicas e cos servizos asistenciais do
sanatorio mutualista galego da rexión oriental do país.
Feita esta sucinta análise da prensa galega da illa en 1937, quédanos por dici-lo
máis importante: a presenza de Cultura Gallega, importante revista mensual,
bilingüe, que comezou a publicarse en abril de 1936 e deixou de saír a partir de
marzo de 194050. Fundouna e dirixiuna Adolfo Víctor Calveiro, emigrante que
nacera nunha aldea do concello de Silleda; home de gran sensibilidade, formado
culturalmente en Cuba.
Rosalía está presente nas páxinas desta revista dende os primeiros números.
«De devoto rosaliano me han tildado», comentaba o director nun artigo, e
engadía que estaban no certo os que tal dicían, pois en poucos casos era tan xustificada tal devoción.
Noutra edición, co título de «Ante el Centenario de Rosalía», dise: «Todos
los gallegos de Cuba nos hallamos emplazados, por razones históricas, para que
celebremos dignamente el acontecimiento que se avecina y que no es otro que
el primer Centenario del nacimiento de Rosalía de Castro»51.
«Nuestro homenaje a Rosalía» é o título do editorial aparecido o 5-11-1936,
do que transcribimos:
Nadie como Rosalía de Castro ha despertado en el corazón de los emigrados
el sentimiento de la tierra lejana. Nadie como ella interpretó nuestro
temperamento sentimental y heroico, sencillo y complicado, humilde y bravío.
En realidad fue la encarnación del alma de Galicia, hecha verso. Por eso sus
poesías arraigaron de tal modo en la entraña del pueblo que ella amara tanto, que
eran cantados por éste como pertenecientes al folklore popular.
50
51

Para máis información véxase Aprensa galega de Cuba, de X. N. V. (Ediciós do Castro, 1985, p. 42 a 44).
Non foi a única homenaxe a Rosalía promovida por Calveiro. Sendo presidente da Sección de Arte e
Cultura da Agrupación Artística Gallega, da Habana, organizou un importante acto cultural rosaliano
en 1945.
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En marzo de 1937, fíxose unha edición especial, de 114 páxinas,
integramente adicada a Rosalía. Nela descríbese a Festa ou Acto do Teatro
Nacional, danse a coñece-los dous ensaios premiados e publícanse traballos
diversos referidos á cantora do Sar. Entre os colaboradores, aparecen os nomes
de Ramón Menéndez Pidal, Juan J. Remos, Ramón Cabanillas, Antonio Rey
Soto, Ramón Fernández Mato, Luis de Oteyza, Ángel Lázaro, Xerardo Álvarez
Gallego, Luis Taibo, Rafael Marquina, Carolina Poncet, Mercedes Vieito, Jesús
Paynó, Secundino Baños, Manuel Millares Vázquez, Adolfo V. Calveiro, Eladio
Vázquez Ferro, Ramón Marcote, Sinesio Fraga, Dámaso Pérez Valenzuela...
Tamén colaboran os debuxantes Mariano Miguel, Juan Martínez Buján e
Guillermo Massó52.
Con esta edición –que tivo entusiasta acollida non só entre os galegos, senón
tamén nos medios culturais cubanos– distribúese, como xa informamos, unha
fermosa lámina co retrato de Rosalía, obra do artista Mariano Miguel.
Foi un singular esforzo editorial. Unha homenaxe afervoada a quen tanto
invocou a Cuba e ós emigrantes.
Versos dun emigrante
A Rosalía de Castro
No Centenario
Hoxe fai cen anos
que nasceu a pomba;
a pombiña branca;
a da negra sombra;
aquela probiña
que chamaron tola;
a xenial autora
das «Folliñas Novas»;
a de tanta sona,
a nosa cantora,
52

A dirección da revista laméntase de que mentres nesta banda do mar se exalta como corresponde a figura de Rosalía no seu Centenario, en Galicia todo se reduciu a unha misa en San Domingos de Bonaval.
Eran os días da chamada Guerra Civil. Por iso dise: «Es todo lo que allí podía haber... Resignémonos».
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a pombiña branca,
a da negra sombra.
Hoxe fai cen anos
que nasceu a pomba;
nosa Rosalía,
nosa Redentora.
Aquela pombiña
con alas de prata,
con piquiño d´ouro
e y-alma de santa.
A que pol-os campos
e pol-as montañas,
iba recollendo
as herbiñas santas.
As herbiñas santas
pra facel-o niño...,
a quen n-este mundo
non tiña agarimo.
Berremos gallegos;
berremos con forza...;
que viva por sempre
a nosa cantora.
Habana, febreiro-1937.
Pedro Vázquez Rábade53

53

O autor (en edición persoal) publicou na Habana un libro de versos titulados Invisibres com´o vento, no
que se inclúe este poema. O seu irmán Raimundo, emigrado tamén en Cuba, era recitador e como tal
participou no acto de homenaxe a Rosalía polo Centenario, como acabamos de informar.
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LEMBRANZA
Axuda ó Padroado dende A Habana
Nun libro do profesor Carlos Baliñas titulado Rosalía de Castro entre a poesía e a
política54, fálase dos galegos de América, das axudas económicas dos emigrantes
para colaborar co Padroado na restauración da casa de Rosalía e a organización
do museo.
Na Habana, por iniciativa do presidente do Centro Galego, o cambadés Anxo
Pérez Cosme, tesoureiro do Comité de Axuda ó Padroado, creouse, en febreiro
de 1956, o Comité Femenino, presidido por Sabina Pena de Barros, vicepresidenta de honor da Sociedade Hijas de Galicia, da Habana. Na realidade, este
Comité Feminino, ó que se incorporaron deseguida moitas galegas e cubanas de
ascendencia galega, foi o que levou o peso fundamental das recadacións con destino á Casa-Museo de Padrón.
A pouco de se funda-lo Comité, a presidenta recibiu senllas cartas de
recoñecemento e loanza de Juan Gil (Marqués de Figueroa), presidente do
Padroado, e de Xosé Mosquera Pérez, fundador destacado e animador constante
daquel, e en agosto dese ano, Marta Pérez Ojeda, filla de Pérez Cosme, fixo
entrega persoalmente á Dirección do Padroado dun importante donativo a
nome do Comité Femenino da Habana, segundo consigna El Correo Gallego
(19-8-56).
Ademais, unha carta de agradecemento polo eficaz labor desenvolvido a prol
da exaltación de Rosalía foi remitida a Sabina Pena por dona Gala Murguía de
Castro, quen, entre outras cousas, di: «Mucho debió mi madre a los gallegos que
en Cuba con su honrado esfuerzo procuraron elevarse; y mucho debo yo también a los de hoy».
Foi significativa a contía deste donativo dos galegos de Cuba (á beira de catro
mil dólares). Segundo información que recollemos persoalmente na Casa Museo
de Rosalía, esta suma proviña da achega de 436 persoas a título individual, 29
sociedades galegas, tres institucións mercantís e un sindicato obreiro. O Comité
Femenino da Habana seguiu traballando e axudando ó Padroado.

54

Edicións do Padroado Rosalía de Castro, Santiago de Compostela, 1987.
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Unha casa en venda
Explica polo miúdo e precisión Carlos Baliñas no seu libro sobre Rosalía, xa
mencionado, toda a peripecia seguida para a adquisición da casa (convertida
hoxe en museo rosaliano) onde a poeta morreu e onde vivira a última etapa da
súa existencia.
De primeiras, aparece un tal A. P. Bueso Pineda, dono da casa, que pon na
parede da casa unha curiosa lápida. Comeza a falarse logo do necesario museo.
En Cuba, iniciouse unha subscrición popular destinada a mercar e restaurar
aquela casa. Aparecen logo propostas para que as catro deputacións leven a cabo
ese proxecto. Tamén se menciona a Academia. Ó redor de todo isto «comezaba
unha liorta na prensa galega que proseguiría durante meses», di Baliñas.
Agora é Elisa María Bueso, a filla do antigo propietario, quen fai xestións de
venda publicando artigos, inserindo anuncios, escribindo cartas e tratando de tira-lo
máximo proveito da venda, co pretexto, pouco convincente, de que se máis custaba,
máis valemento se lle daría.
Chega a sabelo o Centro Galego de Bos Aires e transmite que esa institución
está disposta a merca-la casa se na Galicia territorial non se resolve.
Elisa María Bueso pedía vinte e cinco mil pesetas. Era moito. Anos despois (en
1923) deixábaa en quince mil. Viríase a concreta-la compra moito despois
(en 1946). En novembro de 1947 constituíase o Padroado.
Traemos isto a conto polo que ten de relación cos galegos de Cuba non só
por aquela iniciativa de subscrición popular, senón tamén porque o ofrecemento de venda da casa foi feito ó Centro Galego da Habana pola propietaria, en
novembro de 1926. Pedía corenta mil pesetas. É dicir que –segundo nos informa Baliñas– o ano 1923 rebaixou de vinte e cinco a quince e, tres anos despois,
pedíalles corenta ós galegos de Cuba.
Conservámo-lo orixinal da carta de Elisa, que transcribimos a seguir para que
se coñezan certos detalles deste delongado episodio.
Padrón (Coruña) de Nov. de 1926.
Presidente del Centro Gallego de La Habana.
Muy señor mío y de mi mayor consideración: Aconsejada por personas que han
tenido la ocasión de apreciar su entusiasmo por todo lo que se relaciona con Galicia
me tomo la libertad de escribirle para poner en su conocimiento el siguiente asunto.
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Soy la propietaria de la casa en que falleció Rosalía Castro. ¿A qué añadir nada
«a su nombre»?
Esta casa pertenece a mi familia desde 1814, en que mi bisabuelo materno la
adquirió a un Sr. Canónigo de Santiago y por herencia de familiares desde 1924
de mi sola propiedad55.
Por motivos privados he decidido venderla para trasladarme con mis dos hijos
menores de edad a Madrid, y así se lo he manifestado ya a muchas personas, una
D. Basilio Alvarez, Presidente del Centro Gallego de Madrid, al señor Casás,
Alcalde de La Coruña, al director del periódico El Pueblo Gallego, etc.
Una de las personas que visitaron la casa este verano pasado fue un periodista
de ahí, creo que redactor de El Mundo, que me indicó también que debía escribir
a V. proponiéndole la adquisición de la finca para ese Centro Gallego, el más
importante y numeroso de todos.
Aquí en Galicia a pesar de los artículos entusiastas, como el que publicó Fernández Mato en El Pueblo Gallego, se conoce que no logran venir a un acuerdo
pues me tienen ofrecido venir hace tiempo para hablar de la adquisición y no han
venido.
D. Basilio Alvarez me contestó que sintiéndolo mucho no puede hacer nada
el Centro Gallego de Madrid por no encontrarse con fondos. y yo antes de entrar
en tratos con particulares querría obtener la respuesta de V. pues no es porque a
los Centros Gallegos les piense pedir más ni menos que a un particular, es que
soy hija de un literato y bibliotecario y académico (D. Agustín Bueso y Pineda,
fallecido en 1913) y me he educado entre literatura y arte, y preferiría entregar
la finca a quienes la conservaran por lo que su recuerdo encierra, que a cualquier
industrial que aproveche su inmediación a la estación del ferrocarril.

55

Na revista Galicia, da Habana (6-1-1912), aparece un artigo de Javier Vales Failde titulado «La casa de
Rosalía», no que se fala de alguén que o leva a ela e lle dá a versión de que «una rubia dama venida de
Londres» mercou a casa e instalou nela o museo, aínda que o cronista non o denomina así. Aquel ocasional cicerone disque lle dixo: «Primero compró la finca con los muebles que habían pertenecido a
Rosalía. Luego se dedicó a reunir todas las reliquias poéticas que sirven para mantener vivo el recuerdo
de un ser superior. Cual si se tratase de un Goethe o de Víctor Hugo, buscó los retratos, los tinteros,
las plumas y los libros que habían pertenecido a la ilustre poetisa. Y una vez todo esto en su sitio, abrió
discretamente las puertas al público».
Que todo isto era unha pura fantasía queda claro no texto da carta de Elisa, pero, ademais, o propio Baliñas menciona (e desautoriza, naturalmente) esta versión da suposta dama londiniense, publicada 57 anos
despois do traballo de Vales Failde, que acabamos de mencionar, no Heraldo de Vivero (26-7-1969), asinado simplemente coas iniciais de CG.
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La finca, aparte del recuerdo de Rosalía, tiene el valor que le da el sitio en que
está, lindando 63 metros de tierra a la vía del ferrocarril, el sitio es precioso,
frente a Padrón y la vega, la casa, aunque antigua, está en buen estado con
habitación grande (16 metros de fachada por 14 de fondo) con vigas todas de
castaño, agua de manantial abundante dentro de la huerta, etc.
El 2 de octubre próximo pasado, es decir, hace más de un mes, escribí al representante del Centro Gallego de La Habana, en Coruña, hablándole de esto mismo
para que hubiese visto la finca, y nada me ha contestado.
Yo ruego a usted me conteste y me dé su parecer en este asunto, sea el que sea,
yo lo que quiero es quedar tranquila, y si Galicia renuncia a ser dueña de la casa
que Rosalía tanto quería, yo habré hecho lo que mis sentimientos me aconsejan, y
venderé la finca al particular que mejor me parezca.
Pido por ella 40.000 pesetas y al que dé esa cantidad o se acerque más a ella la
cederé pues mi idea es adquirirme una pequeña propiedad en la Ciudad Lineal de
Madrid.
Aunque anuncié su venta en los periódicos, esperaré su respuesta de V. antes
de formalizar ningún trato.
Es de V. s. s. q. s. m. b.
Elisa María Bueso
S/C Coruña, Huerta de la Paz, o Casa de Rosalía Castro, Padrón56.

Nunha carta do 9-12-1926, o secretario do Centro Galego, a nome do
presidente e da Comisión Executiva, contéstalle a Elisa María Bueso sinalando
que agradecen:
(...) muy sinceramente la proposición que en su escrito formula y cuya primacía
ofreció a este Centro; y al mismo tiempo expresarle que no es posible entrar en
negociaciones respecto de la compra de dicha casa por cuanto no disponemos de
consignación en presupuesto para afrontar adquisiciones de esta índole, no obstante
estimar que sería muy patriótico adquirir esa propiedad y conservarla como sagrada
reliquia dado lo que en el orden de la sensibilidad gallega significa el poseer el lugar
donde dejó de existir la insigne poetisa, la inmortal Rosalía.

56

Coa carta viña unha tarxeta postal na que aparece a casa. No dorso hai unha nota manuscrita de Elisa,
onde reitera que alí morreu Rosalía, «según consta en la lápida que en 1900 colocó a su memoria en la
fachada principal el Ilmo. Sr. D. Agustín Bueno y Pineda (q. e. p. d.)».
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Velaquí, pois (aínda que non se concretou a merca da casa), outra referencia
sobre o vencello dos galegos de Cuba con Rosalía.
Dez mil exemplares
No outono de 1885, a poucas semanas do pasamento de Rosalía, nun xornal da
Coruña anunciábase que a Deputación Provincial coruñesa acordara subscribirse
coa cantidade de 1500 pesetas para sufraga-los gastos que puidese orixinar unha
edición de luxo das obras da autora de Cantares gallegos. Engadíase que a iniciativa
era de Manuel Murguía.
Dende ben antes dese anuncio, xa sabía Waldo Álvarez Insua (director do
semanario El Eco de Galicia, da Habana) deste proxecto. Sóuboo por carta do
propio Murguía. O plan era edita-la obra rosaliana en tres tomos, a saber: I,
unha biografía da poeta e En las orillas del Sar. II, Obras en prosa. E III, obras
en galego.
Os galegos de Cuba, sensibles sempre a toda empresa deste tipo, sensibles a todo
o que contribuíse a exaltar a Galicia, e de xeito especial se se trataba de Rosalía de
Castro, comezaron a mobilizarse. Álvarez Insua falou con uns e outros, con directivos de institucións, con personalidades de certo peso e influencia na colectividade.
E na edición do 22-11-1885 publicou no semanario un chamamento «A las
Sociedades Gallegas de La Habana».
Referíase ó acordo da Deputación da Coruña; aplaudíao, con eloxios para
aquela corporación, «que de antiguo viene probando su amor a las bellas letras
y a las artes, protegiendo certámenes y fiestas literarias y favoreciendo a cuantos
se distinguen en estas ramas del saber humano».
Engadía Álvarez Insua no seu chamamento que a idea ía collendo corpo; que
se achaba en vías de realización e era a oportunidade para que «los gallegos de
Cuba mostremos, una vez más, el afecto que siempre profesamos a la poetisa
más notable de este siglo, que para orgullo nuestro ha nacido en Galicia».
Propón crear unha comisión composta polos galegos máis destacados da
Habana –previo acordo das Directivas da Sociedad de Beneficiencia de Naturales de Galicia e do Centro Galego–, á que lle encargaría que colocase nada
menos que dez mil exemplares! das obras de Rosalía e remitise o seu produto a
Manuel Murguía ou á persoa que el designase.
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Co importe da venda deses dez mil exemplares, dicía o director de El Eco de
Galicia que Murguía podería facer dúas cousas: erguer un modesto mausoleo na
memoria da súa compañeira e crear unha renda para darlles ós fillos unha educación «digna de los nombres ilustres que llevan».
Argumentaba Álvarez Insua que para Murguía sería máis satisfactorio deberlle
o mausoleo e o ben dos fillos á venda das obras de Rosalía que a unha subscrición.
Foi recibida con simpatía aquela proposta. Comezaron a mobilizarse na
Habana homes e institucións. Planeouse unha mínima organización que contaría con delegados en diversas zonas do interior do país.
Pero non chegaron a Cuba máis noticias relacionadas con aquel proxecto da
Deputación Provincial da Coruña. Unha fermosa idea, moi ben acollida polos
emigrantes, que non cristalizou.
Peripecia dunha tradución de Follas novas
Unha tradución colectiva para o castelán e un proxecto de edición case internacional de Follas novas (edición que se frustrou na última, polas razóns que explicaremos) xorde e desenvólvese na Habana entre un galego, un cubano, un vasco
e un peruano. Isto ocorría o ano 191857.
Dámaso Pérez Valenzuela era o galego, un emigrante do que pouco sabemos, pero temos visto traballos del, referidos ós temas máis diversos, na
prensa galega de Cuba. Un home que, como tantos de nós, se formou nesta
banda do Atlántico. Estivo vinculado ás actividades culturais galegas da illa,
e era dono da librería habaneira Wilson. El botou a anda-la idea e foi xuntando vontades para esta elevada empresa, que comezaría coa tradución da
obra.
De primeiras, falou con Bernardo Bermúdez Jambrina, un actor e poeta que
nacera no País Vasco, viviu en Galicia, achegouse á nosa cultura, e logo asentou
en Cuba, onde seguiu vinculado ós emigrantes galegos. Amais de traballos en
castelán, vimos del, nas revistas Galicia e Follas Novas, da Habana, «Segredo»,
«Muiñeira», «Neves», «Tolo» e outras poesías.

57

En Cuba, publicáronse máis dunha vez poesías galegas de Rosalía en versión castelá. Destacan as traducións feitas por Angelita Otero (que tamén traduciu a Curros, Pondal e Cabanillas) e por Emilia Bernal.
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O poeta e ensaísta cubano Agustín Acosta (1886-1979) ten unha abondosa
e significativa obra literaria58. Con Dámaso e Bernardo emprendeu a tradución
de Follas novas para o castelán. Antes traducira do francés a Baudelaire, Verlaine,
Lamartine e outros. Nunha carta do 22 de marzo de 1972, dende a cidade de
Matanzas, onde nacera e vivía, dicíame que admiraba dende sempre a Rosalía de
Castro e que coñecía ben a súa obra poética; que aínda que pasaran moitos anos
aínda lembraba con pracer o labor de tradución que entre os tres fixeron,
amorosamente, daquel magnífico poemario.
Na mesma carta, contábame que o gran poeta do Perú José Santos Chocano,
que residiu un tempo na Habana, escribiría un extenso prólogo-ensaio para esa
edición. Pero disque todo se truncou porque Bermúdez Jambrina saíu para
Sudamérica á fronte dunha compañía teatral, dende alí foi a España e morreu
nesa xira. Como levara consigo o texto traducido –quizais para revisalo–, este
perdeuse definitivamente59. Tal é a historia do fermoso proxecto. Trinta e oito
anos despois de ser publicada esta obra por unha editorial de Cuba, é tamén en
Cuba onde se concreta a tradución para a lingua do país.
A reliquia volve a Galicia
Anxo Pérez Cosme naceu en Cambados. Emigrou a Cuba o ano 1912. Viña
recomendado polo seu veciño Ramón Cabanillas, que chegara á Habana dous
anos antes. Coma tantos, coma todos, foi pasando as verdes e as maduras do
desterro tratando de abrir camiño con duros e mal pagados traballos. Estudou algo. Vinculouse ás asociacións galegas. Chegou a desenvolverse con eficacia nunha empresa publicitaria da que, andando o tempo, chegou a ser un
dos donos. Acadou unha boa posición económica sen chegar a ser propiamente rico.
Nunha etapa dos anos cincuenta foi presidente do poderoso Centro Galego
da Habana. Coñecino xa vello e recollido no seu fogar. Souben del por Pancho,
58

59

Algúns dos seus libros: Los camellos distantes, Las islas desoladas, En torno a la poesía de Manuel Gutiérrez
Nájera, Caminos de hierro.
Ricardo Carballo Calero na súa Historia da Literatura galega contemporánea (2ª edición, Ed. Galaxia,
1975) informa que Bernardo Bermúdez Jambrina morreu en 1919 nun accidente automobilista na saída
de Avilés.
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Rizo da cabeleira de Rosalía.
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un obreiro de Ribadeo que durante a guerra fora cociñeiro no lazareto de San
Simón e máis tarde enlace da guerrilla galega antifranquista.
Visitei a Pérez Cosme moitas veces. Vivía a catrocentos metros da nosa casa, no
barrio habaneiro do Vedado. Falabamos da emigración galega en Cuba, do Cabanillas mozo, da presenza de Castelao na illa60, das escolas construídas e sostidas en
Galicia polos emigrantes... Eses e outros temas animábano, pero ás veces calaba de
súpeto, facía gargarexos, movíase no asento, como se proesen nel tristuras e lembranzas que non podía coutar. Aínda que había outra razón: aburábano certos
contratempos familiares, dos que me falaba cando lle doían máis da conta, e logo
desculpábase. Era un home cabal, honrado, de nobres sentimentos.
Un día apareceu na sala da casa, onde conversabamos, cun paquete de libros.
Díxome: «Toma, lévaos para esa Sección Galega que tedes na Academia de Ciencias,
pois, cando eu morra, a ninguén lle vai importar nada disto». Entregoume varias
obras de Concepción Arenal, as Obras completas de Curros Enríquez, en cinco tomos,
un exemplar do Diccionario Gallego-Castellano, de Marcial Valladares, e a Historia de
Galicia, de Verea y Aguiar. Outro día, sorrindo retranqueiro, apareceu con dous
libros máis. «Leva estes tamén» –dixo. Eran Abriendo el surco, de Basilio Álvarez,
e No desterro, de Cabanillas. Fóranlle adicados ámbolos dous libros polos
respectivos autores.
Seguímonos vendo. Para el o tema único de conversa era Galicia, a pesar dos
case setenta anos de emigración, ou quizais por iso mesmo, e dunhas noutras foi
que me contou a historia dunha reliquia (así a denominou el) que gardaba
nunha pequena caixa forte: un rizo do pelo de Rosalía de Castro e un pensamento (viola tricolor) do ramallete que, por obra de Alexandra, a filla, acariñou
nos últimos momentos da súa vida e que logo lle puxeron nas mans cando a
levaron a enterrar ó adro da igrexa de Iria.

60

Pérez Cosme era directivo do Centro Galego, que presidía daquela Cayetano García Lago, polo partido Afirmación. Transcorría a guerra civil e a posición do Centro era favorable ós nacionais. Isto levou ós asociados
demócratas a crearen o partido Hermandad Gallega. O día 1 de xaneiro de 1939 houbo eleccións para renovar parcialmente a Asemblea de Apoderados. Castelao estaba en Cuba e participou intensamente na campaña a prol da Hermandad. Pérez Cosme, aínda que militaba na banda oposta, di que, en boa medida, o éxito
rotundo do partido dos republicanos se debeu a que Daniel falaba en galego, e falaba moi claro, nos seus
mitins. Tan fero foi o enfrontamento que dous fascistas planearon seriamente naqueles días un atentado contra a vida de Castelao. E foi precisamente Pérez Cosme quen os disuadiu daquel intento criminal.
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Estaba emocionado Anxo Pérez Cosme. Con voz un algo tremente, contou
como chegara a el aquela reliquia. Dixo que o ano 1953 foi a Galicia. Era nese
entón vicepresidente do Centro Galego da Habana. Sabedor do vencello que
tiveran os galegos de Cuba con Rosalía e con Murguía, de que a poeta fora socia
de honor do Centro e tamén da Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia,
á que adicou o seu libro Follas novas, de que ante situacións difíciles do
matrimonio e da filla maior recibiron axuda diversa dos galegos emigrados na illa,
e sabedor de tantas outras cousas, achegouse ó mundo rosaliano (libros,
institucións, casiña de Padrón...) e estivo con dona Gala Murguía de Castro na
Coruña. Tivera noticia de que a única filla sobrevivente de Rosalía tiña dificultades
económicas, visitouna e aseguroulle de inmediato unha pensión vitalicia que
sufragaría a institución que el representaba (cónstame que o compromiso desta
pensión foi cumprido puntualmente, pois teño á vista os sucesivos avisos de recibo
da beneficiaria).
Quixo expresar dona Gala a súa gratitude entregándolle a Pérez Cosme aqueles dous recordos entrañables que el rexeitou amablemente, pero tal foi a teima
dela que, ó fin, tivo que aceptalos. «Sentíame portador de algo que non me pertencía, que non tiña eu dereito a posuír, pero aquelo era xa un feito consumado», comenta Anxo.
Todo estaba nunha caixiña provisoria, e el foi ver un artesán xoieiro, que lle fixo
un pequeno estoxo de prata cun cristal por diante e cunha tampa de bisagriñas na
parte de atrás que, ó abrila, aparecía unha carta de dona Gala autenticando coa súa
sinatura o contido. E nunha desas, con certa cerimonia verbal, díxome: «Fágote
depositario disto; ninguén mellor ca ti». E entregoume o estoxo de prata con aquel
precioso contido. Non souben que dicirlle, máis alá de agradece-lo xesto.
Era nos finais de 1980. No verán de 1981, Anisia e mais eu viaxamos a Galicia. O 6 de setembro visitáronnos en Gres Isaac Díaz Pardo e Mimina, Isabel e
Ramón Piñeiro, e Blanca Jiménez, viúva de Fermín Penzol, e entregámoslles a
reliquia rosaliana. Isaac e Ramón decidiron alí mesmo que pasaría ó Museo
«Carlos Maside».
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CENTENARIO DO PASAMENTO
A Sociedad Cultural Rosalía de Castro
No que vai quedando da emigración galega transoceánica, a máis antiga é a de
Cuba. O desprazamento masivo á illa rematou ó redor de 1930. A poboación
emigrante descendeu, como é natural, e hoxe está constituída por persoas de
longa idade. Tamén quedan institucións61 (corenta e tantas sociedades, as máis
delas creadas nos comezos do século XX coa finalidade de construíren e sosteren
escolas en Galicia), en proceso de extinción.
Nalgunhas destas asociacións houbo certa revitalización nos últimos anos,
levada a cabo por fillos e netos de emigrantes. O caso máis sobranceiro é o da
Sociedad Cultural Rosalía de Castro, fundada en xuño de 1945, a partir
dunha escisión ocorrida na Agrupación Artística Gallega. Ten na actualidade
á beira de 1700 asociados, dos que apenas un seis por cento son galegos
nativos, os máis deles con cidadanía cubana. Esta entidade leva a cabo
actividades culturais, recreativas e deportivas. Ten unha escola de bailes
españoles (que abrangue o folclore das danzas de diversas áreas do Estado e con
preferencia o que se refire a Galicia), un grupo de baile –o ballet Rosalía de
Castro– con preto de douscentos integrantes, un coro infantil –Aires da Terra–
con trinta e seis voces, que canta cancións galegas62. Tamén dispón a
Sociedade dun conxunto teatral63.
No ano 1985, cando se cumpriron cen do pasamento de Rosalía, esta
Sociedade conmemorou dignamente a efeméride. Leváronse a cabo diversos
actos, entre o 22 de xuño e o 20 de xullo. Amais das actuacións do coro e do
ballet e da posta en escena da comedia lírica Maruxa, de Amadeo Vives, tiveron
lugar outras actividades que describimos nas páxinas que seguen.
61

62

63

Legalmente, existen mentres teñan 30 asociados e, por iso, algúns velliños, por razóns sentimentais, son
membros de varias á vez para impedir que desaparezan.
As actuacións destes grupos veñen popularizando na Habana o nome de Rosalía de Castro e, máis dunha
vez, xentes pouco informadas téñennos preguntado se a autora de Follas novas fora unha famosa cantante ou
bailarina.
Para ter unha idea do variado facer desta entidade sirva de exemplo, como algo ben curioso e ben afastado
do tema rosaliano, o feito de que en 1980 celebrou –tendo a Carlos Gardel como emblema e motivación–
o centenario do tango. Ata onde sabemos, foi a única institución no mundo que levou a cabo tal conmemoración.
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Sede na Habana da Sociedad Cultural Rosalía de Castro.
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Rosalía vista por un profesor cubano
O Dr. Nicolás Cossío Sierra64 foi un estudoso da obra rosaliana. Con motivo
deste Centenario, ofreceu unha documentada disertación en que comezou concretando a coincidencia dunha data: 24 de febreiro, aniversario do nacemento
da poeta e día do chamado Grito de Baire, que acende a Guerra de Independencia cubana, en 1895, organizada por José Martí, como única vía que nese
entón quedaba para librarse do atafegante xugo colonial65.
Martí coñecía a obra lírica de Rosalía, e o profesor Cossío cita o xesto do
poeta e libertador cando, oportunamente, apela a unhas palabras del (verquidas
no prólogo de Follas novas) para xustificar unha conduta, un comportamento.

64

65

Era profesor de Historia da Universidade da Habana e do Instituto Superior de Relacións Intemacionais.
Xornalista, crítico de arte.
Esta foi a segunda e definitiva guerra independentista da illa, pero o 10 de outubro de 1868 comezara a anterior, que durou dez anos. E tamén aquí hai unha curiosa coincidencia na biografía rosaliana: como é sabido,
o 10 de outubro de 1858 a poeta casara con Murguía en Madrid.
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O conferenciante describe o marco xeográfico no que nace e pasa a súa infancia Rosalía, así como a fisionomía e a significación histórica de Compostela.
Afonda logo na armazón biográfica e na contorna familiar e social: matrimonio con Murguía, fillas, desprazamentos, dores, soidades, dificultades económicas, todo iso nun ambiente de prexuízos e incomprensións.
Centra a súa conferencia o Dr. Nicolás Cossío no tema da emigración e,
sobre todo, nas reiteradas mencións de Cuba e das viúvas dos vivos e dos mortos, as mulleres que fican no eido orixinario e que «ninguén consolará».
O feminismo rosaliano, a modestia, a denuncia de cada inxustiza que a rodea e
que latexa arreo na súa obra; o amor a Galicia e ás súas xentes, a solidariedade, a tenrura que non exclúe a protesta, todo foi acertadamente evocado polo conferenciante.
Oito calas de muller a muller
Tamén a escritora cubana Mary Cruz66 estudou con agudeza e rigor a vida e a
obra de Rosalía. E a xeito de resumo das súas apuradas indagacións, pronunciou
unha importante conferencia na Sociedad Cultural Rosalía de Castro, en 1985,
para lembra-los cen anos do pasamento da cantora do Sar.
Non é a primeira vez que Mary se achega a temas e figuras da cultura galega.
Como curiosidade, digamos que en 1938, cando Castelao, en compañía de
Virxinia e de Luis Soto, percorría vilas e cidades de Cuba, o seu nome era tema
cotián na prensa; daquela era ela unha mociña que publicaba os primeiros
traballos literarios na prensa do seu Camagüey natal. Influída pola presenza
do artista e político galego, asinou boa parte dos seus poemas e relatos co
pseudónimo de Mara Castelao. E en 1974 publicou un ben documentado
libro sobre o ferrolán Bartolomé José Crespo Borbón (Creto Gangá), precursor
do teatro popular cubano.
«Ocho momentos en la vida de Rosalía de Castro» foi o título da conferencia de Mary Cruz. Oito calas artelladas cun enfoque moi lúcido e innovador na
66

Narradora e ensaísta. Leva exercido como profesora e investigadora literaria. Libros publicados: Camagüey, biografía de una provincia, El Mayor (biografía), Creto Gangá (biografía), El ingenioso naturalista
don Felipe de La Habana (biografía), Cuba y Hemingway en el gran río azul (crítica), Los últimos cuatro
días (novela).
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vida e no facer literario de Rosalía. Hai tal paixón e oficio nesta análise que o
texto flúe como un río de auga que alborexa sen que poidamos librarnos do seu
engado. Elaborou primeiro un extenso traballo que logo sintetizou para darlle
feitío á conferencia.
Os oito momentos comprenden aspectos fundamentais da biografía rosaliana,
narrada con moito detalle e precisión, en boa medida a partir de fontes non convencionais, así como claves relevantes da súa obra singular, en verso e en prosa,
en galego e en castelán.
En canto á descrición do ambiente en que se move a poeta ó longo do seu
existir e á valoración critica da súa obra, este estudo de Mary Cruz é, incuestionablemente, un dos máis completos que se teñan feito sobre Rosalía.
Un andaluz canta a Rosalía
Carta a Rosalía de Castro
Miña pomba saudosa
Rosalía de Castro:
véxote, malpocada,
melancónica e triste
coma folliña seca
no medio das soidades...
Co teu rostro sombriso,
os ollos cavilosos
e nublada a sorrisa,
como si a alma toda
voara ao infinito.
Sombra negra e lonxana
acendendo o teu pranto
(contra as bandas do tempo
vas crebando as túas penas,
nesta noite en que a dor
se che crava no peito,
ao que chegan dooridos
escuros sentimentos...)
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Non pra facer memoria
dos teus fondos segredos,
senón pra facer doce
leito pra os teus soños
escríboche estas letras,
tristes como os teus versos...
Rosalía de Castro:
dende a Cuba á que Curros
Enríquez xa cantara
eu mándoche ista carta.
Habana, 15-7-84
Francisco Mota67

Concurso para os máis novos
Convocados pola Sociedad Cultural Rosalía de Castro, nenas e nenos tiveron
ocasión de achegarse á figura da nosa gran poeta, de coñecer, na medida do
posible, algo da súa vida e da súa obra, de escribir sobre ela. O certame
titulábase: ¿Que sabes tú de Rosalía de Castro? Foi un grande acerto. Establecéronse
dúas categorías: A, para idades entre sete e doce anos, e B, entre trece e
dezaoito. Asignáronse tres premios para cada unha das categorías. Nomeouse
un xurado de tres membros, e o 13-7-1985 levouse a cabo o acto de entrega
de premios68.
67

68

(1913-1984). Malagueño. Combateu na zona republicana durante a Guerra Civil. Despois do 39 andou
fuxido. Collérono en Alxeciras (disfrazado de crego) e pasou nove anos na cadea. Embarcou, de polisón, a
Nova York e de alí á Habana, onde asentou de por vida. Fomos amigos máis de vinte anos. Xornalista, investigador, escritor. Algúns dos seus libros son: Fabuloso mar, Piratas en el Caribe, La Atlántida, Por primera vez,
Cien años de lingüística en Cuba... Deixou inédita unha voluminosa e singular obra poética. Cada madrugada escribía un poema, que me lía horas despois no Instituto de Literatura e Lingüística. Era un andaluz que
coñecía e amaba a Galicia, como García Lorca e Pérez Creus, e achegouse á nosa lingua. Na mañá do 15 de
xullo de 1984, sorprendeume cuns versos en galego. Díxome: «El año que viene se cumplen cien años de la
muerte de Rosalía. Como no sé si estaré... aquí va mi humilde homenaje anticipado. A ver que te parece...».
Morreu cinco semanas despois.
Vimos un dos traballos premiados. É a súa autora Heidi Solaun Sánchez, unha nena cubana de doce anos,
que concursou co pseudónimo de María de Compostela. Está acompañado de varios debuxos, e o texto –inequivocamente escrito por ela– revela, na súa sinxeleza, unha auténtica devoción rosaliana.
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Rapazas e rapaces traballaron durante semanas con moito entusiasmo. Cónstame
porque me cadrou de atender algúns deles na biblioteca da Sección Galega do
Instituto de Literatura e Lingüística. Facilitáronselles libros e revistas e axudámolos
eventualmente na lectura de textos en galego.
Nas bases do concurso, suxeríase a posibilidade de que os autores incluísen
tamén debuxos. E así foi como dun total de 74 traballos presentados, moitos
deles complementábanse con retratos de Rosalía, cruceiros, mapas de Galicia e
outras imaxes.
Premio a unha imaxe entrañable
Ten lugar anualmente na Habana o Salón Nacional de Propaganda Gráfica «26
de Julio», importante evento en que participan os máis destacados artistas do
país nas máis variadas disciplinas: cartel, mural, tríptico, portadas de libros e
revistas, e toda outra expresión relacionada co deseño gráfico en xeral.
En 1985, para conmemora-lo centenario do pasamento de Rosalía, o
deseñador cubano Rafael Enríquez69 presentou a concurso no Salón un cartel
coa imaxe da poeta, co que obtivo un dos primeiros premios. Foi unha gran
noticia. Un recoñecemento significativo ó nome e á imaxe de quen tan presente
tivo a Cuba na súa obra, e tamén ós emigrantes que con verdadeira devoción a
veneraron ó longo de máis dun século.
A Rosalía de Castro
(en su centenario)
Qué voz la tuya, cuando ya callada
aún por doquiera sin cesar resuena,
y deja, rumorosa y queda, en cada
corazón el rescoldo de tu pena.

69

Leva máis de corenta anos exercendo esa profesión. Director artístico da OSPAAL (Organización de Solidariedade dos Pobos de Asia, África e América Latina) e da revista Tricontinental. Profesor de deseño gráfico da
Escola Nacional de Arte. Fóronlle outorgados diversos premios. Expuxo carteis en Cuba e tamén en EUA,
Checoslovaquia, España e Italia.
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Cartel premiado.
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Y qué otra pena sin cesar clavada
en tu canción de pedernal y arena:
la pena de tu tierra, entrelazada
a la del alma de saudades llena.
Y qué profunda sensación de vida
sentir ese clamor de tu desvelo
como grito ancestral que no se olvida.
Viaja en mi sangre tu canción remota
desde que la nostalgia de mi abuelo
la exprimiera en mi pecho gota a gota.
Ángel Augier70

70

Poeta, crítico e investigador literario cubano de ascendencia galega. Presidiu a Fundación Nicolás Guillén e
foi director da Revista de Literatura Cubana. Publicou os libros de poesía: Uno, Canciones para tu historia, Isla
en el tacto, Do Svidanya, Copa de sol, Todo el mar en la ola, e os de crítica e ensaio: Nicolás Guillén, estudio biográfico-crítico, Cuba y Rubén Darío, De la sangre en la letra, Acción y poesía en José Martí… En 1985, escribiu
este soneto, no que canta a Rosalía no centenario do seu pasamento.
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APÉNDICES
I. ROSALÍA E TRES CUBANOS ILUSTRES

Non son poucos os cubanos e as cubanas que se teñen achegado, no século XIX
e no XX, á obra e, polo tanto, á vida de Rosalía de Castro. Mencionar algúns
supón deixar fóra outros, pois están non só os que publicaron artigos e poemas
ou traduciron a súa obra en galego, senón tamén profesores que nas súas cátedras se ocuparon dela, os estudantes que levaron a cabo investigacións e elaboraron traballos, memorias de licenciatura.
Temos presentes nomes como os de Emilia Bernal, Angelita Otero, Anisia
Miranda, Emilia Calé, Carolina Poncet, Agustín Acosta, Juan Rivero, José María
Chacón y Calvo, Manuel Pedro González, José de la Luz León, Galo Herrero, Juan
J. Remos... De Rosalía téñennos falado o xornalista Luis Gómez Wanguemert, os
poetas José Zacarías Tallet e Luis Marré, o profesor Salvador Bueno, a ensaísta e
profesora Mirta Aguirre.
Mais queremos destacar aquí tres figuras claves da cultura cubana –dito isto
no máis amplo sentido– do século XIX. Referímonos a José Martí, Rafael María
de Mendive e Enrique José Varona.
En 1885, cando se coñece na Habana a noticia do pasamento de Rosalía,
Rafael María de Mendive publicou na Revista Cubana uns sentidos versos
adicados á gran poeta. Mendive (1821-1886) era poeta, educador e patriota,
autor de varios libros de poesía, fundador de revistas literarias e mestre e
protector de José Martí. O seu poema leuse na velada de homenaxe a Rosalía
(no teatro habaneiro Albisu) o 25 de marzo de 1886 e foi reproducido o
4-4-1886 no semanario Galicia Moderna, apenas uns meses antes da morte do
autor. Ofrecemos aquí o texto:
A la ilustre poetisa gallega Rosalía Castro de Murguía
Amabas tú la tierra en que naciste
Con tan profunda fe y ardiente anhelo,
Que para todos los que lloran, fuiste
Inagotable fuente de consuelo.
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A mí también me consolaste un día
En horas de amarguísimos pesares,
y fuera ingrato yo si el alma mía
Un instante olvidara tus Cantares;
Si me olvidara yo de aquel acento
Enérgico y vibrante de tu lira.
Encarnación del patrio sentimiento,
Que amor y sólo amor al pueblo inspira;
Si me olvidara yo de la dulzura
A veces infantil de tus canciones,
Pensamientos en flor de esencia pura,
De un noble corazón palpitaciones.
Recibe tú que has muerto en plena gloria
Tras ti dejando luminosa huella,
Este obsequio de Cuba a tu memoria...
¡Y pide al cielo que se apiade de ella!

Tamén na Revista Cubana, correspondente ó mes de agosto de 1885, Enrique
José Varona (1849-1933), poeta, filósofo, educador e patriota, autor dunha
extensa e variada obra literaria, publicou unha crónica (reproducida igualmente
en Galicia Moderna o 20-9-1885), da que transcribimos:
(…) ha fallecido en Padrón la aplaudida poetisa gallega Rosalía Castro de Murguía. En el notable movimiento que de algunos años a esta parte se ha producido en las regiones septentrionales de España y meridionales de Francia, y que
tiende a hacer revivir en la esfera literaria las antiguas lenguas romances eclipsadas respectivamente por el castellano y el francés, el lugar que corresponde a la
señora Castro, por sus cantos llenos de ternura y armonía, es muy prominente.
Su puesto en el parnaso gallego está naturalmente al lado del afectuoso y blando
Alberto Camino, autor de la famosa elegía O desconsolo; y representa una tendencia diversa a la del vigoroso y original Curros Enríquez. Entre sus obras, las
que pueden servir mejor para apreciar y gustar el carácter de su poesía son
Cantares gallegos y Follas novas. La señora Castro ha dejado también una colección de poesías en castellano, titulada En las orillas del Sar.
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José Martí (1853-1895), poeta, xornalista, figura entre os Libertadores de
América. Heroe Nacional de Cuba, fundador do Partido Revolucionario Cubano
e organizador da Guerra de Independencia que comezou en 1895 e na que
morreu loitando, coñecía a obra poética de Rosalía. Cumprira dez anos cando se
publicou Cantares gallegos, obra que circulou na Habana, e tiña doce cando
comezou a estudar na escola primaria superior municipal co prestixioso educador e poeta Rafael María de Mendive, que sería o seu guía e mentor a pouco
de calibra-la intelixencia daquel rapaz excepcional. Mendive (autor do poema
que xa vimos) coñecía moi ben a obra rosaliana. Case podemos asegurar que
entre a poesía que con entusiasmo lle foi inculcando ó seu discípulo estaban os
versos dos Cantares...
Como é sabido, Follas novas editouse na Habana en 1880. Dende os comezos
dese ano, Martí vive exiliado en Nova York. E foi nesa cidade onde nalgún intre se
atopa co libro, que indubidablemente tivo nas súas mans, polo que veremos71.
Un día de xaneiro de 1891, na súa modesta oficina da rúa Front, escríbelle
unha carta ó embaixador arxentino en Washington, Vicente G. Quesada. Son
amigos, pois comparten o ideal latinoamericanista. Martí prepara a «guerra necesaria» pola independencia de Cuba. A través de artigos de prensa, cartas amigables e relacións persoais directas denunciou oportunamente entre os delegados á
Conferencia Internacional Americana os propósitos asoballadores do veciño do
Norte. Agora vai comezar outra importante xuntanza hemisférica: a Conferencia
Monetaria Internacional, convocada tamén polos Estados Unidos. Martí recibe o
nomeamento de delegado plenipotenciario a ela, outorgado polo goberno
uruguaio. Non está moi disposto a participar mais, «por razones de conveniencia
pública y de decoro personal», comprende que non debe negarse.
Sabe moi ben Martí como explicar unha situación, unha actitude, sen necesidade de botar man doutra lingua nin de frases feitas, pero de súpeto lémbrase dun
xesto de Rosalía, dunhas palabras que ela escribira once anos antes no prólogo de
Follas novas, para dar fe dun comportamento ético. Di o Apóstolo da independencia cubana:
71

Xerardo Álvarez Gallego, en 1956, díxonos en Bos Aires que estaba convencido de que fora Rubén Darío
quen lle trasladara esa obra a Martí. Non houbo tal. Hoxe sabemos que os dous poetas se atoparon só unha
vez, en Nova York, en 1893, e dous anos antes xa Martí tomara do libro a cita que nos ocupa.

289

 

Xosé Neira Vilas

290

 

ROSALÍA DE CASTRO E CUBA

(...) aparte de la distinción que de veras me conmueve (...) no queda más remedio, siendo como soy quien de público he alzado (...) esta bandera, que decir
como la poetisa gallega Rosalía de Castro al publicar el segundo tomo de versos
en dialecto: «N´era cousa de chamar as xentes á guerra, e desertar d´a bandeira
qu´eu mesmo había levantado»72.

Grande homenaxe de José Martí a Rosalía asumindo as palabras dela73. Dúas
voces poéticas de dimensión universal unidas para sinalar condutas e deberes en
relación cos seus respectivos pobos.
Quere dicir que Martí lía o galego sen dificultade. Non sabemos do seu contacto coa nosa lingua máis alá da obra poética rosaliana, pero temos noticia de
que coñecía portugués. Nunha carta de abril de 1887, dille ó seu amigo Fermín
Valdés Domínguez: «Me vuelvo a mis afanes, que hoy son una traducción del
portugués, que aprendí como algún día sabrás». (Como medio de vida facía traducións indistintamente para o inglés e para o castelán para a editorial Appleton,
de Nova York).

72

73

José Martí, O. C. Vol. 20, p. 493. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. A cita transcríbese
exactamente no galego empregado por Rosalía.
Obviamente coñecía a frase de memoria, pois ademais de que era unha simple carta e non un texto para
publicar, o xeito de ser del e a présa con que tiña de facer todo, polas obrigas que o aburaban, impedíanlle
andar procurando referencias eruditas.
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II. BIBLIOGRAFÍA ROSALIANA DE CUBA

Cómpre facer algunhas precisións. A presente bibliografía rosaliana non é
exhaustiva. E só unha mostra que nos permite achegamos á valoración ultramarina, cubana, da personalidade da gran poeta e ás parcelas da súa obra que
máis interesaron, que máis sensibilizaron os emigrantes galegos ó longo de
moitos anos.
En realidade, podémoslle chamar mostra, pequena mostra, ó que se inclúe da
prensa cubana (só dúas fichas na activa e algunhas máis na pasiva), pois percorrer
tódalas revistas e xornais de máis dun século e de todo o país faríase tarefa ímproba que prolongaría non poucos meses a elaboración deste traballo.
O que máis nos importa é a presenza de Rosalía –na súa mensaxe e na palabra
dos que a estudaron– na prensa galega de Cuba. E isto si está bastante completo
malia que, en todo caso, puido quedar fóra algún poema ou artigo ocasionalmente
inseridos en revista ou semanario efémeros, dos que non hai exemplares nas
hemerotecas. Todo o demais foi localizado, páxina a páxina, en rigorosa pescuda74.
E non só localizamos textos, senón tamén anuncios de venda de libros de
Rosalía, así como fotografías e debuxos a ela referidos. A súa imaxe aparece en
portadas de Cultura Gallega, Patria Galega, Galicia, Rosalía. Tamén nas páxinas
interiores de El Eco de Galicia, Vida Gallega en Cuba, Suevia... Na revista Galicia, esta imaxe pode verse unhas dez ou doce veces, amais doutras onde ela
aparece coa familia, monumentos, o mausoleo de San Domingos de Bonaval,
etcétera.
Coidamos que o presente libro quedaría mancado, incompleto, se non levase
estas referencias xornalísticas que, amais de reflecti-la transcendencia de Rosalía
na illa, poden servir para facilita-lo labor doutros investigadores.

74

Referímonos á prensa periódica, regular, pois se contásemos álbums, programas de actos, homenaxes, memorias, etc, moito máis teriamos que incluír. Por exemplo, nunha Memoria que publica o Centro Galego da
Habana, en 1919, amais de poesías de Curros, Pondal, Murguía, Cabanillas, insírense de Rosalía: «As de cantar» e «Adiós ríos, adiós fontes» (de Cantares gallegos); «Dulce sono», «Eu por vós, e vós por outro» e «Tristes
recordos» (de Follas novas). É só un exemplo.
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Bibliografía activa (Prensa galega de Cuba)
CASTRO, Rosalía:
A
«A orillas del Sar». El Eco de Galicia. 2ª Época (30): 6-7, 28, xaneiro, 1883.
«A Padrón». Eco de Galicia. 7 (178): 28, 5, novembro, 1922.
«¡Adiante!». Galicia. 26 (28) 10, xullo, 1927.

«Adiós ríos, adiós fontes». Cultura Gallega. 1 (15): 16, 5, novembro, 1946.

[1]
[2]
[3]

Galicia. 7 (30): 2, 17, maio, 1908.
Galicia. 11 (29) 20, xullo, 1912.
«Agora cabelos negros». Galicia. 18 (9) 2, marzo, 1919.
[Airiños, airiños, aires]. Galicia. 10 (49): 2, 9, decembro, 1911.
Galicia. 12 (7) 15, febreiro, 1913.
«Alá pol-a alta noite...». Galicia. 17 (23) 17, agosto, 1918.
«Alborada». Galicia». 14 (40) 2, outubro, 1915.
[Aló pol-a mañanciña]. Galicia. 22 (49) 9, decembro, 1923.
«Amigos vellos». Follas Novas. 3 (86): 1, 22, xaneiro, 1899.
Galicia. 14 (34) 21, agosto, 1915.
«Amores cativos». Galicia. 16 (25) 16, xuño, 1917.
[Ando buscando meles e frescura]. Galicia. 18 (38) 20, setembro, 1919.
[Aquel romor de cantigas e risas]. Galicia. 27 (6) 5, febreiro, 1928.
[Aquelas risas sin fin]. Galicia. 19 (43) 23, outubro, 1920.
«As de cantar». Galicia. 27 (43) 28, outubro, 1928
[Aunque din que os mortos n´oyen...]. Galicia. 19 (9) 28, febreiro, 1919.

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

B
[Brila rayo d´aurora]. Galicia. 18 (7) 15, febreiro, 1919.

[21]

C
[Cabe d´as froles a nena]. Galicia Moderna. 3 (96): 5, 27, febreiro, 1887.
[Cada estrela o seu diamante]. Galicia. 16 (13) 24, marzo, 1917.
[Cal as nubes n´os espazos sin límites...]. Galicia. 20 (4) 22, xaneiro, 1921.
[Cala can negro n´oubees]. Galicia. 19 (38) 18, setembro, 1920.
«¡Calade!». Galicia. 14 (15) 10, abril, 1915.

[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
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«Las campanas». Galicia. 37 (47) 25, novembro, 1928.
[Campanas de Bastabales]. Galicia. 20 (46) 18, novembro, 1923.
Galicia. 27 (4) 22, xaneiro, 1928.
«Cando a luniña aparece...». Galicia. 10 (45): 3, 11, novembro, 1911.
[Cando penso que te fuches]. Galicia. 2 (11) 17, abril, 1921.
«Cantan os galos pr´o día». Vida Gallega. 4 (47): 19, xullo, 1945.
«Un cantar gallego». Vida Gallega. 8 (88-92): 4, marzo-xullo, 1946.

«Cantares». El Eco de Galicia. (857): 4, 26, novembro, 1898.
«Cantares gallegos». El Eco de Galicia. (9): 5-6, 27, agosto, 1882.

[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

El Eco de Galicia. (50): 7, 10, xuño, 1883.
Eco de Galicia. 10 (312): 14, 29, agosto, 1926.
Follas Novas. 1 (2): 1, 13, xuño, 1897.
A Gaita Gallega. 2 (3): 6-7, 30, setembro, 1889.
Galicia. 25 (35) 22, agosto, 1926.
Galicia. 25 (36) 29, agosto, 1926.
«O caravel negro». Galicia. 5 (24): 2, 17, xuño, 1906.
«Castilla». Galicia. 4 (19): 2, 7, mayo, 1905.
[Cayendo van los bravos combatientes]. Galicia. 18 (14) 5, abril, 1919.
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REFLEXIÓN
Vivín na diáspora corenta e tres anos, dos cales adiquei trinta e nove a investigar
sobre a presenza transatlántica dos galegos. Foi un traballo complexo, un facer
senlleiro e, por veces, incomprendido, no que en case todo debín arrincar de
cero e abri-lo camiño para logo transitar por el. Tiven sempre como incentivo
interior a paixón de recada-los sinais dun pobo disperso, o que equivale, ó
mesmo tempo, á procura da propia identidade, pois eu era unha muxica máis
no rescaldo esparexido.
Paixón, mais tamén sentido do deber. E como o deber implica renuncias, deixei
temporalmente –non de todo, certo é– o meu afán fabulador. Troquei o finximento
narrativo, novelesco, pola historia; a libre invención polo rigor documental.
Esta vez quero informar sobre a participación galega nas loitas cubanas pola
independencia, un tema singular e oportuno, que lle deu o tiro de graza (ou de
desgraza) ó declinante imperio español, a partir da guerra hispano-norteamericana.
E se aquel acontecemento obrigou a reflexionar á sociedade peninsular (un xornal
madrileño escribía: «Todo está roto en este desventurado país, todo es ficción, todo
decadencia, todo ruínas»), vendo como vai o encerellado mundo de hoxe tamén,
deberiamos todos facer unha reflexión (de moito máis alcance que aquela) perante
o novo milenio, con grandes avances científicos e tecnolóxicos para ben da
humanidade, pero, ó mesmo tempo, rodeados de armas terriblemente destrutivas,
arrastrados por unha ideoloxía unipolar devastadora, premidos polo neoliberalismo
e a chamada globalización, enzoufados pola contaminación do planeta, comestos
pola insolidariedade e cunhas desigualdades sociais cada día maiores. Un mundo de
gato por lebre, de exasperantes egoísmos, de sálvese quen poida. Ninguén cun
mínimo siso pode deixar de meditar en todo isto (e actuar no posible para
cambialo), sen mingua de evocar uns acontecementos históricos que teñen que ver
co noso país e de certa maneira con todos nós.
En Bos Aires, con Luís Seoane e Manuel Agromayor, andei procurando
nomes de galegos que participaran na defensa da cidade cando as invasións
inglesas e nos combates pola independencia arxentina. Hoxe, co mesmo fervor
de entón, e poida que cun chisco máis de oficio, comprázome en revelar algúns
fitos da presenza galega nas inquietudes reivindicativas do pobo cubano. Penso
que é un acto de xustiza cun sector lúcido e solidario da nosa emigración.
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Foi un longo tempo de busca na procura de galegos mambises e este é o resultado. Inclúense tamén no presente traballo un apéndice no que se relaciona a
José Martí con Galicia e outro sobre os emigrantes que tomaron parte nas loitas
populares cubanas do século XX.
Moitos, e de vella data, son os lazos de amizade entre Galicia e Cuba. Existe
un vencello fraternal indestrutible, máis entrañable aínda cando sabemos de
emigrantes nosos que arriscaron a propia vida en ben da dignidade cubana, e
que algúns regaron co seu sangue aquela terra en xenerosa entrega.
Cómpre dicir que este non é un texto de historia no sentido metodolóxico
tradicional. Historia é, naturalmente, pero contada doutro xeito. É crónica,
reportaxe, exercicio literario ás veces, xornalismo. Pretendo informar sobre persoas e feitos, dar noticias e explicar condutas sen aterme necesariamente a un
molde ou estilo determinados, mostrando en cada caso a verdade ata onde
puiden documentalmente achegarme a ela. En resumo, trato de que se coñeza
unha nova dimensión da andaina galega polo mundo adiante.
X. N. V.
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CUBA ANTES DE 1868
Situación colonial
O decadente colonialismo español tiña atafegada a Cuba. O sector máis radical
dos terratenentes e da burguesía que comezaba a abrollar na illa quería darlle fin a
aquela situación.
A rebeldía víase vir e víñase manifestando de diferentes maneiras, en ideas e
accións. O capitán xeneral Francisco de Lersundi queixaríase de que «(...) la Isla
entera se vio inundada de periódicos que publicaban descaradamente doctrinas
incendiarias». Engadía que en tódolos niveis do ensino público existía «una
conspiración constante contra la unidad nacional» e que ata ós obreiros e campesiños
se lles daban lecturas encamiñadas a ese propósito.
Terratenentes e burgueses concordaban en que había que acabar coa opresión
da metrópole, que, segundo Francisco Frías, produtor de café, equivalía ó ferro da
lanza cravado na ferida, e que o goberno da colonia era «un ejército acampado en
país enemigo». O sistema fiscal imposto por Madrid, así como as leis de comercio
e a teima de mante-lo réxime escravista orixinaban aquelas discrepancias, máis tensas cada día.
O azucre, o tabaco e o café constituían a principal riqueza do país. Importante
era tamén o gando vacún (que fora a máis non só polos abondosos pastos, senón
tamén porque a industria azucreira precisaba tracción animal e carne salgada para os
escravos). O potencial produtivo era enorme, pero estaba freado pola administración
colonial, que, coas súas medidas, impedía un normal desenvolvemento capitalista.
O ilustre coruñés Ramón de la Sagra, que residiu e traballou en Cuba durante
catorce anos, postulaba a necesidade de moderniza-la industria azucreira e de darlles
a liberdade ós escravos non só por razóns humanitarias, senón tamén económicas,
pois sostiña que o látego non era un medio axeitado para aumenta-la produtividade.
Ante tantos reclamos e protestas, e para que non quedasen dúbidas, dende Madrid
chegou un día á Habana a noticia de que se mantería a escravitude, que o importe
do 6% sobre rendas e utilidades de toda a riqueza da illa sería elevado ó 10%, que
non se suprimían os dereitos de aduana nin se concedía a liberdade de comercio.
O refrán das sete cuncas a quen non quere caldo.
Para tentar saír daquel atranco, as tendencias dos ricos da colonia dividíanse en
reformistas, anexionistas e independentistas. Os primeiros pretendían inxenua-
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mente que España flexibilizase as súas relacións coa colonia; soñaban os segundos
cunha supostamente beneficiosa anexión ós Estados Unidos, e os partidarios da
independencia estaban convencidos de que esa era a única forma de encamiñar
dignamente o futuro.
Os independentistas sabían moi ben que a vía que lles quedaba era a das armas.
O xeneral mambí Antonio Maceo diría durante a contenda que os dereitos non se
piden, senón que se conquistan co fío do machete. Os obxectivos políticos,
económicos e sociais que se pretendían nunha guerra de liberación beneficiaban
a tódalas clases. A todo o pobo cubano. Tería que ser, pois, unha guerra de todos
contra o colonialismo. Para levala a cabo era necesario recrutar, mobilizar e
arma-lo pobo.
Aquel 10 de outubro
O día 10 de outubro de 1868, na madrugada, o poeta e avogado cubano Carlos
Manuel de Céspedes (1819-1874), acompañado por outros conxurados, tocou as
campás do seu ingenio ou fábrica de azucre La Demajagua, na rexión oriental, e alí
proclamou a guerra contra o sistema colonial español. Unha guerra que duraría dez
anos. A primeira medida foi outorgarlle-la liberdade ós seus trinta escravos.
Aquel movemento insurreccional tivera que adiantarse. O plan era que a loita
comezase simultaneamente en todo o territorio da illa, pero había dificultades de
comunicación e como Céspedes sabía que o tiñan moi vixiado as autoridades
españolas e que podía ser detido, decidiu alzarse só, convencido de que os demais
grupos farían outro tanto ó longo e ó ancho do país.
Víñase conspirando dende había moito tempo. Uns querían alzarse antes e
outros propoñían facelo na primavera de 1869, despois da zafra azucreira, para
poder contar con máis recursos. Acordouse logo que sería o 14 de outubro e na
última tivo que se-lo 10 debido a certos erros, a certas indiscrecións que facían
periga-lo proxecto. Ó outro día, levando anteposto o lema de Independencia ou
Morte, saíu Céspedes coa súa tropa para o poboado de Yara. Tiveron o primeiro
revés cando os españois os cercaron. Dispersáronse os revolucionarios, Céspedes
quedou con só doce homes e berrou optimista: «¡Bastan para hacer la independencia de Cuba!». Nos días seguintes, sumáronse centos de combatentes
rebeldes e a loita estendeuse. Tomaron Jiguaní, Santa Rita, Baire. Colléronlles
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armas ó inimigo. Abriron frontes en Tunas, Holguín e Bayamo. Organizouse,
cos seus correspondentes mandos, o Exército Libertador. Multiplicábanse os éxitos. O avance era imparable. Boa parte da provincia de Oriente non tardou en
estar en poder dos insurrectos. Alzáronse os patriotas da veciña Camagüey. As
columnas españolas ían a máis. Libráronse importantes combates. Entraron en
guerra outras provincias. Xeneralizouse a contenda. Cada día era maior a cantidade de cubanos incorporados á loita. O goberno colonial recibía constantes reforzos que enviaba deseguido ás liñas de fogo. Creáronse comités revolucionarios,
organizouse o goberno da República en Armas, aprobouse unha Constitución.
Andando o tempo, xurdirían discrepancias entre os distintos xefes revolucionarios.
Céspedes foi destituído como presidente. Pero a guerra seguiu. Ata 1878.
Para España, aquela guerra resultaba demasiado custosa. Nun coñecido
informe, o xeneral Martínez Campos sinalaba que, ademais das baixas en combate, as enfermidades acababan coa tropa. Escaseaban a roupa e os víveres, e
tiveron que triplica-los hospitais de campaña. Aínda así, dicía que a cifra de
mortos e feridos era horrible. Por outra banda, a situación financeira era moi
difícil. Entre febreiro de 1876 e febreiro de 1878, España gastou preto de cen
millóns de pesos.
As forzas insurrectas carecían de armas e alimentos. Apenas tiñan xa cabalos
e, nos últimos tempos, os homes pelexaban case en coiros. Con todo, achábanse
en mellores condicións que as tropas españolas, pois contaban co apoio da
poboación e estaban firmemente convencidos das xustas motivacións da causa
pola que loitaban.
O 11 de febreiro de 1878, os mandos da rexión central do Exército Libertador
asinaron con Martínez Campos o Pacto do Zanjón, que poñía fin a case dez anos
de guerra. Os xefes orientais, que viñan obtendo importantes éxitos militares, censuraron aquel acordo, que equivalía a una capitulación e convertía a loita independentista nun híbrido e pasivo autonomismo.
O xeneral Antonio Maceo encabezou a chamada Protesta de Baraguá. Era o
seu un acto de rebeldía que cuestionaba, dende terras orientais, aquel deshonroso
pacto; aquela rendición. Quedou na historia como un xesto digno, pero, dada a
situación, as tropas orientais, soas, non estaban en condicións de continua-la
guerra.
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CUBA EN 1895
Preliminares dunha nova etapa
O Pacto do Zanjón deixou no pobo cubano un sentimento traumático, un amarguexo frustrante. Mais non todo estaba perdido e algúns líderes da Guerra dos Dez
Anos volveron organizarse e conspirar. Produciuse un estalido insurreccional en
agosto de 1879, en Holguín e Santiago de Cuba. Tamén houbo pronunciamentos
noutras provincias. Na Habana, creouse o Club Central Revolucionario, que tiña
como vicepresidente ó mozo avogado e poeta José Martí. Pero tales intentos foron
abortados polas forzas represivas. Ese levantamento coñécese na historia cubana
como Guerra Chiquita.
A Martí deportárono a España; de alí pasou a Nova York, onde, con talento
e tenacidade, logrou agrupa-los veteranos de contendas anteriores, dispersos, e
mobilizar vontades entre os milleiros de emigrados. Creou o Partido Revolucionario Cubano, con células ou clubs dentro e fóra dos Estados Unidos, e foi
dándolle feitío organizativo á loita que estalaría en 1895.
A prédica de Martí tendía a ir superando rivalidades e a darlle un carácter distinto á nova etapa, «con todos y para bien de todos», incorporando os obreiros,
as mulleres, sinalando que cubano é máis que branco e máis que negro, dado
que os intereses colonialistas axitaban o fantasma dos perigos étnicos e poñían
arreo como exemplo o ocorrido en Haití.
Entre 1878 e 1895 houbo na colonia algúns pequenos cambios de orde
administrativa e fiscal, se ben na realidade os comerciantes e a burocracia peninsular seguían controlando o aparato colonial e os mecanismos políticos. Dispoñían todo. Os concellos eran un instrumento do goberno central. Escollían
para concelleiros os funcionarios e os cabezas de familia libres, con certa renda
mínima. O gobernador designaba os alcaldes. Os concelleiros eran na inmensa
maioría conservadores. Cando máis, había algún que outro autonomista. Tamén
designaba o gobernador ós vocais da Deputación Provincial e estaba facultado
para revogar tódolos acordos que esta adoptase e ata para disolvela.
Aínda que deixasen de chamarse capitáns xenerais, os gobernadores da illa
seguían sendo militares.
En canto á composición e orientación ideolóxica das diferentes clases sociais
na illa, temos que eran independentistas os traballadores agrícolas e urbanos, os
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José Martí.
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campesiños pobres e a pequena burguesía, agraria e urbana; autonomistas e máis
tarde anexionistas, os que representaban a gran burguesía cubana de Occidente;
e o sistema colonial seguía sendo preferido pola burguesía comercial e terratenente española, a pequena burguesía española urbana e certos sectores da clase
traballadora, de procedencia peninsular.
Antonio Maura, ministro de Ultramar, presentou nas Cortes, en 1893, un
proxecto que lle outorgaba a Cuba un certo grao de autonomía. Dáballe o carácter de provincia ultramarina con seis rexións. Era algo. Propoñía unha Deputación
Provincial elixida polos cubanos que, cos fondos das rendas da provincia e da
recarga dalgunhas contribucións do Estado, financiaría os gastos de Obras Públicas, Sanidade, Educación e outros sectores. Un Consello de Administración, composto por funcionarios designados por nomeamento real, ocuparíase de aconsellar
reformas lexislativas e orzamentarias. Na realidade, o seu poder era máis ben
aparente, pois o executivo seguiría estando controlado por un gobernador, obviamente enviado pola metrópole.
O debate de tal documento nas Cortes era interminable. Sesión tras sesión ían
apoñéndolle só cativos retoques formais, pero, en esencia, non se modificaba
absolutamente nada. Peor aínda: tan pechados estaban os máis dos deputados
ante a posibilidade duns mínimos cambios que chegaron a cualificar de separatista aquel proxecto.
Era evidente que se pechasen tódalas portas para os cubanos. A cegueira e a
intransixencia colonialista desembocaban na idea, na necesidade de reinicia-la
loita pola independencia.
A insurrección
José Martí viña traballando sen acougo dende Nova York. O seu ideal liberador
tiña moita acollida entre os milleiros de emigrados. Transmitía a todos o seu fervor
patriótico e convenceu un a un os veteranos con mando que sobreviviran á
guerra iniciada por Céspedes para unha nova xeira. Consolidábase o Partido
Revolucionario Cubano. Mantiña vencellos imprescindibles cos grupos que, en
rigorosa clandestinidade, se ían creando en territorio cubano. Clandestino era
tamén todo o labor de Martí, pois debía eludir decontino os servizos de
intelixencia norteamericanos e os axentes españois que o seguían. Por iso diría
máis tarde nunha carta a un amigo que «en silencio ha tenido que ser».
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Fixouse o 24 de febreiro (1895) para o alzamento, que foi simultáneo nas
provincias de Oriente e da Habana. O éxito resultou maior na rexión oriental.
En diferentes expedicións foron arribando sucesivamente á illa os experimentados xefes militares da contenda anterior. O 11 de abril desembarcou o
propio Martí, con Máximo Gómez e catro compañeiros máis, nun lugar coñecido por Playitas. Lograron reunirse con outros dirixentes revolucionarios. Quedou establecido que José Martí era o xefe supremo da Revolución, Máximo
Gómez o xeneral en xefe, e Antonio Maceo xefe da provincia de Oriente. Aínda
se fixeron outras designacións necesarias. A guerra estendeuse por todo o país.
Tivo nas primeiras semanas un revés insuperable: o 19 de maio caeu en combate, en Dos Ríos, José Martí.
Na loita forxáronse outros xefes de gran valía. Nesta sucinta recensión non
hai espazo para da-los seus nomes nin mencionar combates, métodos empregados e xestos de heroísmo popular nas distintas provincias ó longo dos tres anos
que durou a guerra.
Cando se produciu a sublevación daquel histórico febreiro, en Madrid falouse
de bandoleros, minimizando as accións. Díxose que nun casarío chamado Baire
alguén berrou: «¡Viva Cuba libre!» e que iso nada significaba. Pero a medida que
foron chegando noticias comezaron a preocuparse. Tanto que, o 3 de marzo, o
Consello de Ministros acordou freta-lo Reina Mercedes con centos de homes, ó
tempo que mobilizaban a dez mil reservistas. E Sagasta dixo aquela infortunada
frase de que ata o último home e a última peseta, teimosía que custaría moito
sangue. O enfoque militar do problema orixinou fortes discrepancias, e moitos
oficiais renunciaron. Sagasta foi substituído por Cánovas, que mandou de
inmediato un novo continxente de seis mil soldados e nomeou capitán xeneral de
Cuba a Martínez Campos, o mesmo que asinara o Pacto do Zanjón, e que,
pasado un tempo, foi relevado polo cruel Valeriano Weyler.
Oito meses despois de estala-la insurrección, xa España tiña en Cuba cento
trece mil combatentes, ademais dos chamados voluntarios, corpo paramilitar
(precursor dos «escuadróns da morte» centroamericanos), integrado na súa
maioría por nativos, fillos de comerciantes españois asentados na illa.
A loita foise polarizando. Participaba nela a inmensa maioría do pobo. De
feito, xa case non quedaban autonomistas nin anexionistas. O obxectivo era
acada-la independencia.
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Xeneral Antonio Maceo.

Xeneral Máximo Gómez.

325

 

Xosé Neira Vilas

Estados Unidos achábase á espreita. Procuraba meter proveitosa baza nalgún
momento naquel conflito que só atinxía a cubanos e españois. Antonio Maceo
chegou a dicir que só estaría na trincheira española no caso de que os ianquis
interviñesen. Pero morreu en combate en 1896.
De lonxe viña aquel devezo de engadirlle unha estrela á bandeira imperial. Xa
Martí o advertira cando dixo: «Viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Y mi
honda es la de David». Coñecidas son a «Doutrina Monroe», a «Política da froita
madura» e o «Destino manifesto», así como as tentativas de merca-la illa, como se
dunha leira se tratase. A pouco da explosión do acoirazado Maine (15-2-1898) na
baía da Habana, o representante norteamericano en Madrid propuxo que lles fose
cedida Cuba mediante unha substancial indemnización, ó que se opuxo en redondo a raíña rexente.
Tense dito que o presidente Cleveland non estaba de acordo en intervir, pero
del é esta frase: «Cando a impotencia de España sexa manifesta, os Estados

A romana do Tío Sam.
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Unidos saberán cumprir co seu deber». Así foi que nos declararon a guerra o 25
de abril de 1898, guerra que durou ata o mes de agosto do mesmo ano, en que
se subscribiron os acordos de paz.
Catro meses despois, o 10 de decembro asinouse o Tratado de París. España
capitulaba, perdía as colonias de Cuba, Porto Rico e Filipinas. Caducaba o
anticuado colonialismo español. Era a derrota do vello imperio no que nun
tempo disque non se poñía o sol. Con aquela vitoria sobre unha potencia europea, xurdía o imperialismo norteamericano, que comezaba a dar mostras do seu
afán expansionista.
A intromisión estadounidense cando os mambises tiñan virtualmente gañada a guerra condicionou a independencia de Cuba, mancándoa coa Emenda
Platt, que permitía a intervención militar ianqui, impedía subscribir certos convenios con outros países, etc. Andando os anos, e tras moitas protestas cubanas,
foi abolida tal emenda, agás no que se refire a ese anaco de territorio oriental de
Caimanera (Guantánamo), que aínda reteñen hoxe como asentamento dunha
base naval.
Aínda que as cousas formalmente cambiaron, Cuba, como tantos outros
países de Iberoamérica, seguiu sendo unha neocolonia de Estados Unidos. Ata
1959, en que conseguiu a súa verdadeira e definitiva independencia.
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GALEGOS MAMBISES
Identidade e compromiso
Acabamos de describir –en apertado resumo– as loitas protagonizadas polo
pobo cubano para se liberar do dominio español. Relatamos, sobre todo, os trinta anos (1868-1898) de guerra case continua pola independencia, que na última foi conseguida, aínda que ficou temporalmente emendada pola intromisión
ianqui.
Estoume referindo, xa se sabe, a Cuba, país entrañable para os galegos, en
boa medida debido ós milleiros de emigrantes que chegaron á illa. Houbo alí
xente nosa dende o mesmo arribo de Cristovo Colón. Pero a emigración masiva comeza precisamente a partir do berro de La Demajagua en 1868. Non é
casual: Carlos Manuel de Céspedes iniciaba a loita armada outorgándolle a
liberdade á súa dotación de escravos negros. Era necesario, por unha banda,
propicia-lo branqueo da poboación (non fose ocorre-lo mesmo da veciña
Haití...) e, pola outra, os emigrantes poderían ser recrutados, chegado o caso,
como carne de matadoiro –máis ben de machete– para combate-los insurrectos.
Pero aconteceu que moitos galegos, xornaleiros, artesáns, campesiños sen
terra de seu ou propietarios dela, se incorporaron voluntariamente á contenda
situándose na trincheira rebelde. Convertéronse en combatentes mambises e
algúns acadaron elevados graos polo seu heroísmo coa súa entrega incondicional
á causa independentista cubana.
Un a un revisei no Arquivo Nacional de Cuba os libros de rexistro de tropas
dos diferentes corpos do Exército Libertador. Tomei nota do lugar de nacemento de tódolos que aparecían como estranxeiros e fun entrecollendo os galegos.
Advirto que non existe uniformidade no sinalamento de lugar exacto de orixe.
Na columna referida á procedencia, achei indistintamente mencionados, poño
por caso, Galicia, Ourense, Vedra ou Prevediños, é dicir, o nome do país ou da
provincia ou do concello ou da parroquia de cada combatente. A nómina, polo
tanto, é incompleta. Podía cando menos quintuplicarse. Para mellor dicilo:
atívenme con rigor ós topónimos consignados, pero obviamente os apelidos
Pereira, Troitiño, Andrade, Lodeiro, Pardo, Araúxo, Moreda,Vilar, Figueiral,
Penas, Carballo e moitos outros que fun atopando non os rexistrei porque na
correspondente columna aparecía só «España» e nada máis. Puiden, en con-
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ciencia, incluílos, pois estaba convencido de que eran galegos, pero prescindín
deles por comprensibles razóns de precisión documental. Tal defecto dos libros
de rexistro militar debíase a que, sen máis pescudas, anotaban o que declaraba
como lugar de procedencia cada un dos incorporados. E como os escribentes
tampouco sabían das particularidades da xeografía galega, así foron quedando.
En realidade, se non fose por traballos como o presente, tampouco importaría
demasiado. Eran momentos de prestarlles máis atención ós combates, á guerra,
que ós papeis. A única consecuencia, xa que logo, é que agora non poidamos
ofrecer máis nomes.
Feitas estas aclaracións, vai agora unha relación de galegos mambises: (As referencias que se consignan corresponden ó Arquivo Nacional de Cuba):
1. ARIAS, PEDRO. Natural de Ourense. Estado: solteiro; 28 anos. Profesión:
do campo. Fillo de Xoán e Xosefa. Soldado. Causou alta no Exército Libertador
o 12 de maio de 1895. Cartapacio 8, número 639 do arquivo documental de
Carlos Roloff e número 509 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba,

Campamento mambí.
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tamén de Roloff. Arias pertenceu ó Rexemento Guantánamo, Segunda Brigada,
Primeira División, Departamento Oriental.
2. BELEIRA RODRÍGUEZ, XOSÉ. Natural de Lugo. Estado: solteiro; 21
anos. Profesión: do campo. Fillo de Bieito e Luísa. Soldado. Causou alta no
Exército Libertador o 3 de abril de 1898. Caderno 6, folla 30 das listas da
Inspección Xeral do Exército Libertador. Pertenceu ó Rexemento Hatuey,
Segunda Brigada, Primeira División, Departamento Oriental, segundo consta
no Libro 2, folio 86 do arquivo documental de Carlos Roloff, co número 5585
do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
3. CADÓRNIGA PRADA, XOÁN BAUTISTA. Natural de Maceda. Estado: casado; 35 anos. Profesión: do campo. Fillo de Xoán e Manuela. Soldado.
Ingresa no Exército Libertador o 8 de decembro de 1895 e causa baixa o 24 de
agosto de 1898, segundo certificación do Cuartel Xeral do Exército Constitucional, arquivo do Exército Libertador de Cuba.
4. CAMPOS CHAOS, XOÁN. Natural de Lugo. Estado: casado; 25 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Francisco e Xosefa. Cabo. Causou alta no Exército Libertador o 28 de abril de 1895. Caderno 7, folla 2 das listas da Inspección
Xeral do Exército Libertador. Rexemento de Sagua, Terceiro Brigada, Departamento Oriental. Libro 2, folio 132 do arquivo documental de Carlos Roloff e
número 9976 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
5. CASCORET, ANTONIO. Natural de Ourense. Estado: solteiro. Profesión:
do campo. Fillo de Antonio e Xosefa. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 27 de xuño de 1897. Caderno 15, folla 5 das listas da Inspección Xeral do
Exército Libertador. Rexemento Cuba, Terceira Brigada, Segunda División,
Departamento Oriental. Libro 2, folio 265 do arquivo documental de Carlos
Roloff. Número 11049 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
6. COTO GALIOT, XOÁN. Natural da Coruña. Estado: solteiro; 38 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Manuel e Xosefa. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 5 de xullo de 1898. Caderno 5, folla 21 das listas da Inspección
Xeral do Exército Libertador. Rexemento Guantánamo, Segunda Brigada,
Primeira División, Departamento Oriental. Libro 2, folio 116 do arquivo documental de Carlos Roloff. Número 9775 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
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Posto de observación.

7. CUBILLEDO, XOSÉ. Natural de Lugo. Estado: viúvo; 40 anos. Profesión:
do campo. Fillo de Manuel e Xosefa. Cabo. Causou alta no Exército Libertador
o 12 de abril de 1895. Caderno 5, folla 19 das listas da inspección xeral do
Exército Libertador. Rexemento Maisí, Primeira Brigada, Primeira División,
Departamento Oriental. Libro 2, folio 54 do arquivo documental de Carlos
Roloff. Número 9461 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
8. CURTO INCÓGNITO, PEDRO. Natural de Galicia. Estado: solteiro.
Profesión: do campo. Fillo de María. Soldado. Causou alta no Exército Libertador
o 20 de outubro de 1895. Cartapacio 7, número 607 do arquivo documental de
Carlos Roloff. Rexemento Baracoa, Primeira Brigada, Departamento Oriental.
9. DÍEZ JIMÉNEZ, MANUEL. Natural de Galicia. Estado: casado; 35 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Xoán e Ana. Soldado. Causou alta no Exército
Libertador o 7 de xuño de 1896. Caderno 12, folla 20 das listas da Inspección
Xeral do Exército Libertador. Rexemento Cauto Abaixo, Segunda Brigada,
Segunda División, Departamento Oriental. Cartapacio 7, número 612 do
arquivo documental de Carlos Roloff e número 16769 do Índice Alfabético del
Ejército Libertador de Cuba.
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10. ENRÍQUEZ MORCILLAS, MIGUEL. Natural de Galicia. Estado:
solteiro; 24 anos. Profesión: do campo. Fillo de Xosé e Camila. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 10 de agosto de 1897. Cartapacio 7, número
607 do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Baracoa, Primeira
Brigada, Primeira División, Departamento Oriental.
11. FRANCISCO XOÁN. Natural da Coruña. Estado: solteiro; 35 anos. Profesión: do campo. Fillo de Vicenta. Sarxento segundo. Causou alta no Exército
Libertador o 18 de abril de 1895. Caderno 3, folla 18 das listas da Inspección
Xeral do Exército Libertador. Rexemento Baracoa, Primeira Brigada, Primeira
División, Departamento Oriental. Libro 2, folio 16 do arquivo documental de
Carlos Roloff. Número 19810 no Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
12. FRANCO ARIAS, VENTURA. Natural de Ourense. Estado: solteiro;
21 anos. Profesión: do campo. Fillo de Basilio e Hermenexilda. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 3 de maio de 1895. Cartapacio 6, número 602
do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Baracoa, Primeira Brigada, Segunda División, Departamento Oriental.
13. FRANCO PRADO, MANUEL. Natural de Monforte. Estado: solteiro.
Profesión: do campo. Fillo de Ramón e Manuela. Soldado. Planilla número 336.
14. GÓMEZ, LUCAS. Natural de Galicia. Estado: solteiro; 29 anos. Profesión: do campo. Fillo de Xosé e Manuela. Soldado. Cartapacio 8, número 647
do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Hatuei, Segunda Brigada,
Primeira División, Departamento Oriental.
15. GÓMEZ INCÓGNITO, CAMILO. Natural de Lugo. Estado: casado;
39 anos. Profesión: do campo. Fillo de Pedro e Concepción. Soldado. Causou
alta no Exército Libertador o 8 de decembro de 1895. Cartapacio 9, número
666 do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Sagua, Terceira Brigada, Primeira División, Departamento Oriental.
16. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO. Natural de Lugo. Estado:
solteiro; 35 anos. Profesión: do campo. Fillo de Fernando e María. Soldado.
Causou alta no Exército Libertador o 10 de marzo de 1895. Cartapacio 7,
número 612 do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Cauto
Abaixo, Segunda Brigada, Segunda División, Departamento Oriental.
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Chega un correo.

17. GONZÁLEZ PÉREZ, BIEITO. Natural da Coruña. Estado: solteiro; 42
anos. Profesión: mariñeiro. Fillo de Xesús e Pastora. Soldado. Causou alta no
Exército Libertador o 8 de febreiro de 1898. Cartapacio 7, número 607 do
arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Baracoa, Primeira Brigada,
Primeira División, Departamento Oriental.
18. GUILLEU MARTÍNEZ, RAMÓN. Natural da Coruña. Estado:
solteiro; 22 anos. Profesión: do campo. Fillo de Francisco e Peregrina. Soldado.
Causou alta no Exército Libertador o 24 de maio de 1898. Cartapacio 9,
número 639 do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Guantánamo, Segunda Brigada, Primeira División, Departamento Oriental. Tamén
aparece co número 23035 no Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
19. HERNÁNDEZ MÉNDEZ, ANTONIO. Natural de Lugo. Estado:
solteiro; 19 anos. Profesión: do campo. Causou alta no Exército Libertador o 8
de xuño de 1895. Primeiro Corpo, Primeira Brigada, Primeira División. Cartapacio 8, número 628-629 do arquivo documental de Carlos Roloff.
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A infantería mambisa.

20. LÓPEZ INCÓGNITO, PEDRO. Natural de Lugo. Estado: solteiro; 48
anos. Profesión: do campo. Causou alta no Exército Libertador o 20 de setembro de 1896. Cartapacio 7, número 607 do arquivo documental de Carlos
Roloff. Rexemento Baracoa, Primeira Brigada, Primeira División, Departamento Oriental.
21. NÚÑEZ, VENANCIO. Natural de Ourense. Estado: solteiro; 33 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Manuela. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 24 de febreiro de 1895 (o mesmo día que estalou a guerra). Cartapacio 7,
número 622 do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Cuba, Terceira
Brigada, Segunda División, Departamento Oriental.
22. FEIXÓO, CONSTANTINO. Natural de Ourense. Estado: solteiro; 28
anos. Profesión: do campo. Fillo de Bieito e Leonor. Soldado. Causou alta no
Exército Libertador en setembro de 1895. Cartapacio, 7, número 622 do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento de Cuba, Terceira Brigada, Segunda División, Departamento Oriental.
23. PÉREZ TÉLLEZ, ANTONIO. Natural de Lugo. Estado: solteiro; 36 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Manuel e Xosefa. Soldado. Causou alta no Exército
Libertador o 18 de marzo de 1895. Cartapacio 8, número 639 do arquivo docu-
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mental de Carlos Roloff. Rexemento Guantánamo, Segunda Brigada, Primeira
División, Departamento Oriental. Número 45810 do Índice Alfabético del
Ejército Libertador de Cuba.
24. PRADO, XOSÉ. Natural de Galicia. Estado: solteiro; 27 anos. Profesión:
do campo. (Non aparece o nome dos pais). Sarxento primeiro. Causou alta no
Exército Libertador o 10 de xaneiro de 1896. Caderno 4, folla 18 das listas da
inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Maisí, Primeira Brigada,
Primeira División, Departamento Oriental. Libro 2, folio 54 do arquivo documental de Carlos Roloff. Tamén número 45474 do Índice Alfabético del Ejército
Libertador de Cuba.
25. RODRÍGUEZ, FRANCISCO. Natural de Ourense. Estado: casado; 58
anos. Profesión: do campo. Fillo de Xosé e Rita. Sarxento segundo. Causou alta
no Exército Libertador o 17 de xullo de 1895. Caderno 4, folla 19 das listas da
Inspección Xeral do Exército Libertador. Rexemento Maisí, Primeira Brigada,
Primeira División, Departamento Oriental. Libro 2, folio 54 do arquivo documental de Carlos Roloff e número 51881 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
26. SOTELO GONZÁLEZ, PEDRO. Natural de Ourense. Estado: casado;
40 anos. Profesión: do campo. Fillo de Agustín e María. Soldado. Causou alta
no Exército Libertador o 30 de marzo de 1896. Terceira Brigada, Segunda
División. Rexemento de Infantería Cambuta Número 11. Lista supletoria formada polo tenente coronel Xosé Dolores Vicente.
27. TORRES, XOSÉ. Natural de Lugo. Estado: solteiro; 36 anos. Profesión:
do campo. Fillo de Domingo e Facunda. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 22 de setembro de 1895. Primeiro Corpo, Primeira Brigada, Rexemento
de Infantería de Maisí Número 1. Cartapacio 2, números 409-413 do arquivo
documental de Carlos Roloff.
28. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, APOLONIO. Natural de Ourense. Estado:
solteiro; 24 anos. Fillo de Apolo e Dominga. Profesión: do campo. Soldado.
Causou alta no Exército Libertador o 10 de maio de 1895. Cartapacio 9,
número 676 do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Ocujal,
Primeira Brigada, Terceira División, Segundo Corpo, Departamento Oriental.
Número 2474 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
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29. ÁLVAREZ SOTO, XESÚS. Natural de Ourense. Estado: solteiro; 22 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Xoán e Xoana. Soldado. Causou alta no Exército
Libertador o 14 de xullo de 1898. Caderno 16, folla 9 das listas da Inspección
Xeral do Exército Libertador. Rexemento Yara, Primeira Brigada, Primeira
División, Departamento Oriental. Libro 3, folio 40 do arquivo documental de
Carlos Roloff. Número 1330 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
30. BELTRÁN MIRA, MIGUEL. Natural da Coruña. Estado: solteiro; 24
anos. Profesión: do campo. Fillo de Xosé e Dolores. Sarxento primeiro. Causou
alta no Exército Libertador o 24 de febreiro de 1896. Caderno 24, folla 14 das
listas da Inspección do Exército Libertador. Rexemento Céspedes, Segunda
Brigada, Segunda División, Departamento Oriental. Cartapacio 9, número 688
do arquivo documental de Carlos Roloff e número 7030 do Índice Alfabético del
Ejército Libertador de Cuba.
31. BORRAJO FERNÁNDEZ, MANUEL. Natural de Ourense. Estado:
solteiro; 27 anos. Profesión: do campo. Fillo de Francisco e Manuela. Soldado.
Causou alta no Exército Libertador o 27 de maio de 1897. Caderno 19, folla 7
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das listas da Inspección Xeral do Exército Libertador. Segunda Brigada, Primeira
División, Departamento Oriental. Libro 3, folio 67 do arquivo documental de
Carlos Roloff e número 6776 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
32. CAMEJO LÓPEZ, JOSÉ. Natural de Galicia. Estado: casado; 48 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Bieito e Sabela. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 12 de decembro de 1897. Cartapacio 10, número 714 do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Oriente, Segunda Brigada, Cuarta
División, Departamento Oriental.
33. CASADO CASADO, DOMINGO. Natural de Ourense. Estado:
solteiro; 24 anos. Profesión: do campo. Fillo de Manuel e Cándida. Soldado.
Causou alta no Exército Libertador o 12 de maio de 1897. Cartapacio 10,
número 717 do arquivo documental de Carlos Roloff e número 12677 do
Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba. Rexemento Tacajó, Segunda
Brigada, Cuarta División, Departamento Oriental.
34. CUEVAS, MIGUEL. Natural de Galicia. Estado: solteiro; 24 anos. Profesión: do campo. Fillo de Miguel e María. Soldado. Causou alta no Exército
Libertador o 2 de marzo de 1896. Caderno 23, folla 5 das listas da Inspección
Xeral do Exército Libertador e número 11728 do Índice Alfabético del Ejército
Libertador de Cuba. Rexemento Patria, Primeira Brigada, Segunda División,
Departamento Oriental.
35. FARIÑA, BIEITO. Natural de Galicia. Estado: casado; 28 anos. Profesión: do campo. Fillo de Andrés e Ana. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 11 de xuño de 1895. Rexemento Baire e Volante de Santa Rita. Departamento Militar de Oriente.
36. FONTENLA SANJURJO, ANTONIO. Natural da Coruña. Estado:
solteiro; 57 anos. Profesión: do campo. (Non aparece o nome dos pais). Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 24 de febreiro de 1895. Cartapacio 5,
número 674 do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Bayamo,
Segunda Brigada, Segunda División, Departamento Oriental. Número 21134
do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
37. LESMA SANTOS, MANUEL. Natural da Coruña. Estado: solteiro; 29
anos. Profesión: do campo. Fillo de Andrés e Carmen. Soldado. Causou alta no
Exército Libertador o 24 de agosto de 1895. Cartapacio 9, número 677 do arquivo
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documental de Carlos Roloff. Rexemento Céspedes, Segunda Brigada, Segunda
División, Departamento Oriental. Número 33783 do Índice Alfabético del
Ejército Libertador de Cuba.
38. MARTÍNEZ CASTRO, AGUSTÍN. Natural da Coruña. Estado:
solteiro; 22 anos. Profesión: do campo. Fillo de Xosé e Xosefa. Soldado. Causou
alta no Exército Libertador o 11 de xullo de 1898. Cartapacio 10, número 695
do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Holguín, Primeira Brigada, Cuarta División, Departamento Oriental. Número 39497 do Índice
Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
39. PASTORIZA BERJAN, SEVERINO. Natural de Pontevedra. Estado:
solteiro; 27 anos. Profesión: do campo. Fillo de Francisco e María. Cabo. Causou alta no Exército Libertador o 14 de xuño de 1895. Cartapacio 10, número
717 do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Tacajó, Segunda Brigada, Cuarta División. Número 48415 do Índice Alfabético del Ejército Libertador
de Cuba.
40. PATIÑO RAÑA, ANTONIO. Natural de Sada. Estado: casado; 26
anos. Profesión: do campo. Fillo de Antonio e Pastora. Soldado. Ingresou no
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Exército Libertador o 28 de abril de 1898. Caderno 20, folla 3 das listas da
Inspección Xeral do Exército Libertador. Rexemento Jiguaní, Primeira Brigada,
Segunda División, Departamento Oriental.
41. RODRÍGUEZ DÍAZ, MANUEL. Natural de Lugo. Estado: solteiro; 23
anos. Profesión: do campo. Fillo de Antón e Bieita. Soldado. Departamento Militar
de Oriente. Cartafol 2, números 409-413 do arquivo documental de Carlos Roloff.
42. SALGADO AGRAS, JUAN. Natural de Cambre. Estado: solteiro; 29
anos. Profesión: do campo. Fillo de Lois e Antonia. Soldado. Ingresou no Exército Libertador o 24 de xullo de 1897. Caderno 19, folla 9 das listas da Inspección
do Exército Libertador. Rexemento Gua, Segunda Brigada, Primeira División,
Departamento Oriental. Libro 3, folio 70 do arquivo documental de Carlos
Roloff. Número 60701 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
43. AGUIRRE GONZÁLEZ, ANTONIO. Natural de Galicia. Estado:
casado; 40 anos. Profesión: do campo. Fillo de Xosé e Rufina. Soldado. Causou
alta no Exército Libertador o 15 de xuño de 1896. Caderno 40, folla 4 das listas da Inspección Xeral do Exército Libertador. Batallón Tiradores Óscar
Primelles, Primeira Brigada, Segunda División. Departamento Oriental. Desertou do Exército español. Cartapacio 12, número 772 do arquivo documental de
Carlos Roloff. (No mesmo arquivo aparece co número 4, folio 97).
44. ALCOVER RODRÍGUEZ, ANTONIO. Natural de Ourense. Estado:
solteiro; 24 anos. Profesión: do campo. Fillo de Domingo e Catalina. Soldado.
Causou alta no Exército Libertador o 3 de outubro de 1897. Cartapacio 11,
número 727 do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Agramonte,
Primeira Brigada, Segunda División, Departamento Oriental.
45. BALBA EXPÓSITO, RICARDO. Natural de Lugo. Estado: solteiro; 26
anos. Profesión: do campo. Fillo de Ramona. Soldado. Causou alta no Exército
Liberador o 14 de xullo de 1898. Caderno 38, folla 12 das listas da Inspección do
Exército Libertador. Batallón Aranguren, Brigada de La Trocha, Segunda
División, Departamento Oriental. Cartapacio 11, número 735 do arquivo documental de Carlos Roloff.
46. BOUZA FERNÁNDEZ, VICENTE. Natural de Foz. Estado: casado;
49 anos. Profesión: carpinteiro. Fillo de Manuel e Dominga. Soldado. Causou
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alta no Exército Libertador o 7 de xuño de 1898. Caderno 36, folla 9 das listas
da Inspección Xeral do Exército Libertador. Batallón Tiradores Óscar Primelles,
Primeira Brigada, Segunda División, Departamento Oriental. Cartapacio 12,
número 772 do arquivo documental de Carlos Roloff. Número 7977 do Índice
Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
47. CORREA SÁNCHEZ, MANUEL. Natural da Coruña. Estado: solteiro;
45 anos. Profesión: mariñeiro. Fillo de Antonio e María. Soldado. Causou alta no
Exército Libertador o 6 de agosto de 1898. Caderno 38, folla 12 das listas da
inspección xeral do Exército Libertador. Batallón Aranguren, Brigada de La Trocha,
Segunda División, Departamento Oriental. Cartapacio 11, número 735 do arquivo documental de Carlos Roloff e Libro 4, folio 114 do mesmo arquivo.
48. FERNÁNDEZ NEIRA, MANUEL. Natural de Mondoñedo. Estado:
solteiro; 20 anos. Profesión: segador. Fillo de Xacinto e Filomena. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 26 de abril de 1898. Caderno 39, folla 3 das
listas da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Gómez, Primeira
Brigada, Segunda División, Departamento Oriental. Libro 4, folio 66 do arquivo documental de Carlos Roloff.
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49. GARCÍA GARCÍA, ISIDRO. Natural da Coruña. Estado: solteiro; 26
anos. Soldado. causou alta no Exército Libertador o 24 de novembro de 1896.
Era asistente do xeneral Molinet. Cuartel Xeral, Departamento Oriental.
Número 25740 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
50. LERDEIRA CEBALLOS, MANUEL. Natural de Ourense. Estado: solteiro;
28 anos. Profesión: do campo. Fillo de Gregorio e Tereixa. Soldado. Causou alta no
Exército Libertador o 8 de setembro de 1898. Caderno 38, folla 14 das listas da
inspección xeral do Exército Libertador. Batallón Aranguren, Brigada de La Trocha,
Segunda División, Departamento Oriental. Cartapacio 11, número 735 do arquivo
documental de Carlos Roloff e Libro 4, folio 116 do mesmo arquivo.
51. LÓPEZ FERREIRO, MANUEL. Natural de Lugo. Estado: solteiro; 23
anos. Profesión: do campo. Fillo de Rosendo e Mariana. Soldado. Causou alta
no Exército Libertador o 25 de xuño de 1898. Caderno 33, folla 4 das listas da
inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Camagüey, Primeira Brigada, Primeira División, Departamento Oriental. Libro 4, folio 16 do arquivo
documental de Carlos Roloff e número 34330 do Índice Alfabético del Ejército
Libertador de Cuba.
52. MIRA PEDREIRA, ANTONIO. Natural de Galicia: solteiro; 24 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Xosé e Xosefa. Soldado. Causou alta no Exército
Libertador o 29 de agosto de 1898. Caderno 39, folla 4 das listas da inspección
xeral do Exército Libertador. Rexemento Gómez, Primeira Brigada, Segunda
División, Departamento Oriental, Libro 4, folio 68 do arquivo documental de
Carlos Roloff.
53. REGUEIRA AGROMANTÍN, XESÚS. Natural de Lugo. Estado: solteiro;
22 anos. Profesión: do campo. Fillo de Manuel e Manuela. Soldado. Causou alta
no Exército Libertador o 10 de agosto de 1898. Caderno 36, folla 5 das listas da
inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Zayas, Brigada de La Trocha,
Segunda División, Departamento Oriental. Cartapacio 11, número 735 do arquivo documental de Carlos Roloff e Libro 4, folio 105 do mesmo arquivo. Ademais,
número 56941 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
54. ABELAINE, MODESTO. Natural de Lugo. Estado: solteiro; 18 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Xaquín e María. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 15 de xuño de 1896. Caderno 40, folla 4 das listas da inspección
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xeral do Exército Libertador. Compañía de Infantería Cienfuegos, Escolta do
Cuartel Xeral, Departamento Occidental. Libro 5, folio 11 do arquivo documental de Carlos Roloff e número 3675 do Índice Alfabético del Ejército Libertador
de Cuba.
55. REI EXPÓSITO, FRANCISCO. Natural de Galicia. Estado: solteiro;
34 anos. Profesión: do campo. Fillo de Xoán e Francisca. Soldado. Causou alta
no Exército Libertador o 30 de xullo de 1897. Caderno 39, folla 9 das listas da
inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Gómez, Primeira Brigada,
Segunda División, Departamento Oriental. Cartapacio 11, número 760 do
arquivo documental de Carlos Rolof e número 56765 do Índice Alfabético del
Ejército Libertador de Cuba.
56. RODRÍGUEZ VARELA, RAMÓN. Natural de Prevediños, Estado:
solteiro; 22 anos. Profesión: do campo. Fillo de Francisco e Francisca. Soldado.
Causou alta no Exército Libertador o 19 de xullo de 1898. Caderno 38, folla 6
das listas da Inspección do Exército Libertador. Rexemento Zayas, Brigada de
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La Trocha, Segunda División, Departamento Oriental. Cartapacio 11 , número
735 do arquivo documental de Carlos Roloff e Libro 4, folio 105 do mesmo
arquivo. Número 56941 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
57. ÁLVAREZ, CUSTODIO. Natural de Galicia. Estado: solteiro; 18 anos.
Profesión: panadeiro. Fillo de Xoán e Paulina. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 12 de xaneiro de 1896. Caderno 51, folla 13 das listas da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Libertad, Primeira Brigada,
Segunda División, Departamento Occidental. Cartapacio 12, número 788 do
arquivo documental de Carlos Roloff e Libro 5, folio 133 do mesmo arquivo.
Ademais, número 4178 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
58. ÁLVAREZ, MAXIMINO. Natural de Cambados. Estado: solteiro; 24
anos. Profesión: do campo. Fillo de Micaela. Sarxento primeiro. Causou alta no
Exército Libertador o 22 de outubro de 1895. Caderno 51, folla 21 das listas da
inspección xeral do Exército Libertador. Cartapacio 12, número 788 do arquivo documental de Carlos Roloff e Libro 5, folio 119 do mesmo arquivo. Tamén
aparece, co número 4123, no Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
59. BARREIRO, XOSÉ. Natural da Coruña. Estado: solteiro; 23 anos.
Profesión: zapateiro. Fillo de Inocencio e Dominga. Soldado. Causou alta no
Exército Libertador o 16 de decembro de 1896. Caderno 51, folla 6 das listas
da Inspección Xeral do Exército Libertador. Rexemento Libertad, Primeira
Brigada, Segunda División, Departamento Occidental. Cartapacio 12, número
788 do arquivo documental de Carlos Roloff, así como Libro 5, folio 121 do
mesmo arquivo. Número 8351 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
60. CEDRÓN GÓMEZ, SILVESTRE. Natural de Lugo. Estado: solteiro;
50 anos. Profesión: do campo. Fillo de Xacobo e Tereixa. Cabo. Causou alta no
Exército Libertador o 21 de xuño de 1896. Caderno 54, folla 4 das listas da
inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Torres, Terceira Brigada,
Segunda División, Departamento Occidental. Libro 5, folio 207 do arquivo
documental de Carlos Roloff e número 14591 do Índice Alfabético del Ejército
Libertador de Cuba.
61. PENAS ROMERO, CONSTANTINO. Natural da Coruña. Estado:
casado; 26 anos. Profesión: do campo. Fillo de Manuel e María. Alférez. Causou alta no Exército Libertador o 4 de marzo de 1896. Caderno 51, folla 4 das
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listas da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Zayas, Primeira
Brigada, Segunda División, Departamento Occidental. Cartapacio 12, número
788 do arquivo documental de Carlos Roloff e número 19511 do Índice
Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
62. FEIXOO, FAUSTINO. Natural de Galicia. Estado: solteiro; 25 anos.
Profesión: do campo. (Non aparece o nome dos pais). Causou alta no Exército
Libertador o 26 de abril de 1896. Soldado. Rexemento Robau, Terceira Brigada, Segunda División, Departamento Occidental. Morreu en combate na prefectura La Palma o 15 de setembro de 1896.
63. FERNÁNDEZ ARES, MANUEL. Natural da Coruña. Estado: solteiro;
20 anos. Profesión: tabaqueiro. Fillo de Nicolás e María. Cabo. Causou alta no
Exército Libertador o 20 de novembro de 1895. Caderno 53, folla 3 das listas
da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Cienfuegos, Segunda
Brigada, Segunda División, Departamento Occidental. Libro 5, folio 195 do
arquivo documental de Carlos Roloff e número 22019 do Índice Alfabético del
Ejército Libertador de Cuba.
64. FERNÁNDEZ CAVADA, FRANCISCO. Natural de Ourense. Estado:
solteiro; 24 anos. Profesión: do campo. Fillo de Xavier e Vicenta. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 20 de xullo de 1898. Caderno 53, folla 5 das
listas da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Cienfuegos,
Segunda Brigada, Segunda División, Departamento Occidental. Libro 5, folio
197 do arquivo documental de Carlos Roloff.
65. GARCÍA, FRANCISCO. Natural de Silleda. Estado: solteiro; 25 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Manuel e Carmen. Soldado. Causou alta no
Exército Liberador o 29 de abril de 1897. Caderno 40, folla 4 das listas da
inspección xeral do Exército Libertador. Compañía de Infantería Cienfuegos,
Escolta do Cuartel Xeral, Departamento Occidental. Libro 4, folio 11 do arquivo documental de Carlos Roloff. Número 26304 do Índice Alfabético del Ejército Libertado de Cuba.
66. GARCÍA HERNÁNDEZ, ÁNGEL. Natural de Ferrol. Estado: solteiro;
26 anos. Profesión: mecánico. Fillo de Manuel e Luísa. Solteiro. Causou alta no
Exército Libertador o 4 de setembro de 1898. Caderno 40, folla 3 das listas da
inspección xeral do Exército Libertador. Compañía de Infantería Cienfuegos,
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Escolta do Cuartel Xeral, Departamento Occidental. Libro 5, folio l0 do arquivo documental de Carlos Roloff.
67. GARCÍA OTERO, ANDRÉS. Natural de Pontevedra. Estado: solteiro;
26 anos. Profesión: do campo. Fillo de Ramón e Francisca. Soldado. Causou alta
no Exército Libertador o 2 de outubro de 1895. Caderno 53, folla 5 das listas
da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Cienfuegos, Segunda
Brigada, Segunda División, Departamento Occidental. Libro 53, folio 5 do
arquivo documental de Carlos Roloff e tamén número 27229 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
68. GIL FERNÁNDEZ, XOÁN. Natural da Coruña. Estado civil: solteiro;
19 anos: Profesión: do comercio. Fillo de Ramón e María. Cabo. Causou alta
no Exército Libertador o 12 de febreiro de 1896. Caderno 54, folla 10 das listas da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento General Carrillo,
Terceira Brigada, Segunda División, Departamento Occidental.
69. GONZÁLEZ EXPÓSITO, FRANCISCO. Natural de Lugo. Estado:
solteiro; 32 anos. Profesión: do campo. De pais descoñecidos: procede dunha
Casa de Beneficencia de Galicia. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o
17 de xaneiro de 1896. Caderno 55, folla 5 das listas da Inspección Xeral do
Exército Libertador. Rexemento Trinidad, Terceira Brigada, Primeira División,
Departamento Occidental, e Libro 5, folio 103 do arquivo documental de
Carlos Roloff. Aparece tamén co número 26851 no Índice Alfabético del Ejército
Libertador de Cuba.
70. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CASIMIRO. Natural de Chantada.
Estado: solteiro; 22 anos. Profesión: do campo. Fillo de Vicente e Dominga.
Cabo. Causou alta no Exército Libertador o 15 de xaneiro de 1896. Caderno
54, folla 9 das listas da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento
General Carrillo, Terceira Brigada, Segunda División, Departamento Occidental.
Libro 5, folio 221 do arquivo documental de Carlos Roloff. E número 27327 do
Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
71. IGLESIAS TOURÓN, XOSÉ. Natural de Ourense. Estado: solteiro; 18
anos. Profesión: xastre. Fillo de Xoán e María. Capitán. Causou alta no Exército
Libertador o 9 de novembro de 1895. Caderno 52, folla 2 das listas da
Inspección do Exército Libertador. Rexemento Gómez, Segunda Brigada,

345

 

Xosé Neira Vilas

Emboscada.

346

 

GALEGOS QUE LOITARON POLA INDEPENDENCIA DE CUBA

Segunda División, Departamento Occidental. Libro 5, folio 161 do arquivo
documental de Carlos Roloff. Pertenceu ó Estado Maior de Camagüey, a cargo do
xeneral Enrique Quiñones, quen designou a Iglesias Tourón para que comandase
o Terzo de Cabalería que operaba en Santa Clara. Tomou parte en importantes
combates e contan os cronistas que sempre estaba na vangarda.
72. LÓPEZ PÉREZ, MATÍAS. Natural da Coruña. Estado civil: solteiro; 23
anos. Estudante. Fillo de Inocencio e Bieita. Alférez. Causou alta no Exército
Libertador o 8 de setembro de 1895. Caderno 51, folla 6 das listas da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Libertad, Primeira Brigada,
Segunda División, Departamento Occidental. Cartapacio 12, número 788 do
arquivo documental de Carlos Roloff e Libro 5, folio 120 do mesmo arquivo.
Tamén aparece co número 34867 no Índice Alfabético del Ejército Libertador de
Cuba.
73. MARTÍNEZ LÓPEZ, XOÁN. Natural de Lugo. Estado: casado; 52
anos. Fillo de Pedro e Tomasa. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 8
de marzo de 1896. Caderno 2, folla 4 das listas da inspección xeral do Exército
Libertador. Rexemento Martí, Primeira Brigada, Primeira División, Departamento occidental. Libro 5, folio 42 do arquivo documental de Carlos Roloff.
Número 40642 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
74. MÉNDEZ OTERO, ANTÓN. Natural de Ourense. Estado: solteiro.
Profesión: do campo. Fillo de Xosé e Elena. Soldado. Causou alta no Exército
Libertador o 9 de agosto de 1895. Caderno 54, folla 1 das listas da inspección
xeral do Exército Libertador. Rexemento Robau, Terceira Brigada, Segunda
División, Departamento Occidental. Aparece no Libro 5, folio 210 do arquivo
documental de Carlos Roloff e tamén co número 41568 no Índice Alfabético del
Ejército Libertador de Cuba.
75. PASTORIZA, DOMINGO. Natural de Redondela. Estado: solteiro; 34
anos. Profesión: do comercio. Fillo de Francisco e Manuela. Comandante. Causou alta no Exército Libertador o 6 de maio de 1895. Caderno 42, folla 3 das
listas da inspección xeral do Exército Liberador. Rexemento Martí, Primeira
Brigada, Primeira División, Departamento Occidental. Libro 5, folio 41 do
arquivo documental de Carlos Roloff. E tamén aparece co número 49249 no
Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba. Como capitán prestou servizos
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ambulantes entre Cienfuegos e Oriente na Brigada Alfredo Rego e participou
nos combates de Mal Tiempo, Calinche, Santa Rita de Baró, no enxeño La Pastora e en La Salamina. Foi ferido seis veces.
76. PEREDA VÁZQUEZ, ROSENDO. Natural de Lalín. Estado: solteiro;
27 anos. Fillo de Xosé e Ánxela. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o
14 de decembro de 1895. Caderno 47, folla 3 das listas da inspección xeral do
Exército Libertador. Rexemento Platero, Segunda Brigada, Primeira División,
Departamento Occidental. Libro 5, folio 80 do arquivo documental Carlos
Roloff e número 49477 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
77. PÉREZ GARCÍA, FRANCISCO. Natural de Ourense. Estado: solteiro;
22 anos. Profesión: do campo. Fillo de Manuel e Carmen. Soldado. Causou alta
no Exército Libertador o 20 de setembro de 1895. Cartapacio 12, número 788 do
arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Libertad, Primeira Brigada,
Segunda División, Departamento Occidental.
78. REI GONZÁLEZ, SANTIAGO. Natural de Santiago de Compostela.
Fillo de Manuel e Adelaida. Emigrou moi novo cos pais. Foron residir á cidade
de Sancti Spíritus. Con só 14 anos causou alta no Exército Libertador, o 25
de agosto de 1895. Prestou servizos en unidades de combate da provincia de
Matanzas. Cando rematou a guerra, era sarxento primeiro.
79. RÍOS LEAL, FERNANDO. Natural da Coruña. Estado: solteiro; 24 anos.
Fillo de Xosé e Micaela. Profesión: técnico azucreiro. Causou alta no Exército
Libertador o 3 de xuño de 1895. Caderno 54, folla 3 das listas da inspección xeral
do Exército Libertador. Rexemento Robau, Terceira Brigada, Segunda División,
Departamento Occidental. Libro 5, folio 210 do arquivo documental de Carlos
Roloff e número 58054 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
80. SALGADO, XOSÉ. Natural de Ourense. Estado: solteiro; 21 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Paula. Sarxento primeiro. Causou alta no Exército
Libertador o 5 de novembro de 1895. Cartapacio 12, número 788 do arquivo
documental de Carlos Roloff. Primeira Brigada, Segunda División,
Departamento Occidental. Pelexou ás ordes de Leoncio Vidal. Foi ascendido a
sarxento segundo o 2/1/1896 e a sarxento primeiro o 4/3/1897, grao co que foi
licenciado cando recibiu unha ferida en combate que lle inutilizou a boca.
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81. VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, CAETANO. Natural de Muras. Primeira
Brigada, Primeira División. Rexemento de Infantería Serafín Sánchez, Departamento Occidental. Libro 9, folio 244 do arquivo documental de Carlos Roloff
e tamén número 68085 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
(Para máis información véxase o capítulo titulado «Caetano Vázquez, compañeiro de armas de Máximo Gómez e Antonio Maceo»).
82. ÁLVAREZ, XOSÉ. Natural de Lugo. Estado: solteiro; 20 anos. Profesión: do campo. Fillo de Xoán e María. Causou alta no Exército Libertador o 4
de marzo de 1896. Caderno 66, folla 1 das listas da Inspección Xeral do Exército Libertador. Rexemento Goicuría, Terceira Brigada, Segunda División, Departamento Occidental. Libro 6, folio 176 do arquivo documental de Carlos Roloff
e número 4870 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
83. CABALCO SÁEZ, JUAN. Natural de Galicia. Estado: solteiro; 30 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Anxo e Xoana. Cabo. Causou alta no Exército Libertador o 6 de xaneiro de 1896. Caderno 57, folla 9 das listas da inspección xeral do
Exército Libertador. Rexemento de Matanzas, Terceira Brigada, Primeira División,
Departamento Occidental. Libro 6, folio 71 do arquivo documental de Carlos
Roloff e número 14782 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
84. CASTRO VELO, ANTONIO. Natural da Coruña. Estado: viúvo; 36
anos. Profesión: do comercio. Fillo de Andrés e Andrea. Tenente coronel. Causou alta no Exército Libertador o 10 de xuño de 1895. Caderno 58, folla 5 das
listas da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Manjuarí, Segunda Brigada, Primeira División, Departamento Occidental. Libro 6, folio 52 do
arquivo documental de Carlos Roloff e número 14751 do Índice Alfabético del
Ejército Libertador de Cuba. Recibiu varias feridas en combate. Cando rematou
a guerra, retirouse a Güira de Macurijes, onde residiría de por vida.
85. CRUZ NOGUEIRA, XULIO. Natural de Celanova. Estado: solteiro; 20
anos. Profesión: tabaqueiro. Fillo de Manuel e Pilar. Sarxento segundo. Causou
alta no Exército Libertador o 20 de marzo de 1896. Caderno 58, folla 6 das listas da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Habana, Primeira
Brigada, Segunda División, Departamento Occidental. Libro 6, folio 101 do
arquivo documental de Carlos Roloff e número 14873 do Índice Alfabético del
Ejército Libertador de Cuba.
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Combate corpo a corpo.

86. CUEVAS, MIGUEL. Natural de Galicia: solteiro; 24 anos. Profesión: do
campo. Fillo de Miguel e María. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o
2 de marzo de 1896. Caderno 23, folla 5 das listas da Inspección Xeral do Exército Libertador. Rexemento Patria, Primeira Brigada, Segunda División, Departamento Occidental. Libro 6, folio 101 do arquivo documental de Carlos Roloff.
E tamén número 14873 do Indice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
87. FERNÁNDEZ NOVO, MANUEL. Natural de Ourense. Estado:
solteiro; 20 anos. Profesión: do campo. Fillo de Antón e Ánxela. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 28 de xuño de 1898. Caderno 58, folla 3 das
listas da Inspección do Exército Libertador. Rexemento Estrada Palma, Segunda Brigada, Primeira División, Departamento Occidental. Libro 6, folio 62 do
arquivo documental de Carlos Roloff.
88. GARCÍA RIVERA, MANUEL. Natural de Pontevedra. Estado: solteiro;
22 anos. Profesión: panadeiro. Fillo de Bieito e Dolores. Soldado. Causou alta
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no Exército Liberador o 9 de agosto de 1898. Cartapacio 13, número 871 do
arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Palos, Cuarta Brigada, Segunda División Departamento Occidental.
89. GÓMEZ PEÑA, XOSÉ. Natural de Ourense. Estado: solteiro; 34 anos.
Profesión: do campo. Fillo de Agustín e Francisca. Soldado. Causou alta no
Exército Libertador o 12 de setembro de 1896. Rexemento Agramonte,
Primeira Brigada, Segunda División. Foi ferido en combate e quedoulle inutilizada a man dereita.
90. LÓPEZ, XOSÉ. Natural da Coruña. Estado: solteiro; 22 anos. Profesión:
do campo. (Non aparece o nome dos pais). Soldado. Causou alta no Exército
Libertador o 15 de setembro de 1896. Caderno 69, folla 7 das listas da
Inspección do Exército Libertador. Rexemento Calixto García, Cuarta Brigada,
Segunda División, Departamento Occidental. Cartapacio 13, número 843 do
arquivo documental de Carlos Roloff e Libro 6, folio 226 do mesmo arquivo.
Número 35328 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
91. LÓPEZ BALCEIRO, PLÁCIDO: Natural da Coruña. Estado: solteiro;
19 anos. Profesión: do campo. Fillo de Xosé e María. Sarxento primeiro. Causou
alta no Exército Libertador o 15 de abril de 1896. Caderno 69, folla 8 das listas
da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Calixto García, Cuarta
Brigada, Segunda División, Departamento Occidental. Cartapacio 13, número
841 do arquivo documental de Carlos Roloff e Libro 6, folio 227 do mesmo
arquivo. Número 35329 do Índice alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
92. LÓPEZ BLANCO, MANUEL. Natural de Galicia. Estado: solteiro; 36
anos. Profesión: do campo. Fillo de Xosé e Xosefa. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 2 de xaneiro de 1897. Caderno 58, folla 3 das listas da inspección
xeral do Exército Libertador. Rexemento Manjuarí, Segunda Brigada, Primeira
División, Departamento Occidental. Libro 6, folio 48 do arquivo documental de
Carlos Roloff e número 35138 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
93. MACHADO, MANUEL. Natural de Verín. Estado: solteiro; 24 anos.
Profesión: do campo. (Non aparece o nome dos pais). Soldado. Causou alta no
Exército Libertador o 1 de setembro de 1898. Caderno 57, folla 13 das listas da
Inspección Xeral do Exército Libertador. Rexemento Matanzas, Terceira Brigada, Primeira División, Departamento Occidental.
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94. MAQUIEIRA LÓPEZ, ROBUSTIANO. Natural de Galicia. Estado:
solteiro; 27 anos. Profesión: do campo. Fillo de Ramón e Antonia. Cabo. Causou alta no Exército Libertador o 20 de abril de 1898. Caderno 65, folla 1 das
listas da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Goicuría, Terceira
Brigada, Segunda División, Departamento Occidental. Libro 6, folio 163 do
arquivo documental de Carlos Roloff e número 42061 do Índice Alfabético del
Ejército Libertador de Cuba.
95. MIGUÉLEZ, ANTONIO. Natural de Galicia. Estado: solteiro; 30 anos.
Profesión: do campo. (Non aparece o nome dos pais). Soldado. Causou alta no
Exército Libertador en abril de 1896. Primeira Brigada, Segunda División,
Departamento Occidental. Morreu en combate en 1897.
96. PÉREZ, JUAN. Natural da Coruña. Estado: solteiro; 20 anos. Profesión:
do campo. Fillo de Ricardo e Ánxela. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 9 de xaneiro de 1896. Caderno 69, folla 2 das listas da inspección xeral
do Exército Libertador. Rexemento Calixto García, Cuarta Brigada, Segunda
División, Departamento Occidental. Cartapacio 13, número 841 do arquivo
documental de Carlos Roloff.
97. RODRÍGUEZ PÉREZ, BENIGNO. Natural de Galicia. Estado:
solteiro; 24 anos. Profesión: do comercio. Fillo de Manuel e Xosefa. Tenente.
Causou alta no Exército Libertador o 6 de xaneiro de 1896. Caderno 63, folla
5 das listas da Inspección Xeral do Exército Libertador. Rexemento Xeral Mayía
Rodríguez, Segunda Brigada, Segunda División, Departamento Occidental.
Cartapacio 6, folio 136 do arquivo documental de Carlos Roloff e número
58389 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
98. RODRÍGUEZ, JUAN. Natural de Galicia. Estado: solteiro; 36 anos. Profesión: do campo. Fillo de Xoán e María. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 10 de xaneiro de 1896. Caderno 57, folla 9 das listas da inspección xeral
do Exército Libertador. Rexemento Matanzas, Terceira Brigada, Primeira División,
Departamento Occidental. Libro 6, folio 70 do arquivo documental de Carlos
Roloff e número 58210 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
99. SILVEIRA SALAZAR, VICENTE. Natural de Betanzos. Estado: solteiro;
24 anos. Profesión: do comercio. Fillo de Xosé e Matilde. Soldado. Causou alta
no Exército Libertador o 27 de xullo de 1898. Caderno 56, folla 4 das listas da
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inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Cárdenas, Primeira Brigada,
Primeira División, Departamento Occidental. Cartapacio 13, número 844 do
arquivo documental de Carlos Roloff e Libro 6, folio 25 do mesmo arquivo.
100. GÓMEZ, FRANCISCO. Natural da Coruña. Estado: solteiro; 36
anos. Profesión: carpinteiro. Fillo de Rafael e Paulina. Capitán. Causou alta no
Exército Libertador o 18 de abril de 1896. Libro 7, folio 89 do arquivo documental de Carlos Roloff. Rexemento Roloff, Primeira Brigada, Segunda
División, Departamento Occidental. Número 28211 do Índice Alfabético del
Ejército Libertador de Cuba.
101. RODRÍGUEZ FRANCISCO, LOURENZO. Natural de Galicia.
Estado: casado; 25 anos. Profesión: mecánico. Fillo de Manuel e Manuela. Sarxento primeiro. Causou alta no Exército Libertador o 4 de maio de 1895. Libro 7, folio
12 do arquivo documental de Carlos Roloff. Primeira Brigada, Primeira División,
Departamento Occidental.
102. CHAO FERNÁNDEZ, FRANCISCO. Natural de Sarria. Estado:
solteiro; 27 anos. Profesión: do campo. Fillo de Nicolás e Francisca. Sarxento
primeiro. Causou alta no Exército Libertador o 2 de xullo de 1895. Caderno 2,
folla 7 das listas da inspección xeral do Exército Libertador. Escolta de Goberno, segundo o Libro 1, folio 35 do arquivo documental de Carlos Roloff. Tamén
aparece co número 15577 no Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
103. FERNÁNDEZ CAVADA, XOSÉ. Natural de Pontevedra. Estado:
solteiro; 44 anos. Profesión: albanel. Fillo de Xavier e Vicenta. Alférez. Causou
alta no Exército Libertador o 20 de xullo de 1898. Caderno 53, folla 5 das listas da inspección xeral do Exército Libertador. Rexemento Cienfuegos, Segunda Brigada, Segunda División. O exército español colleuno prisioneiro en Santiago de Cuba. Foi axuizado por rebelión militar e trasladado ó penal de Ceuta
en agosto de 1896. Perdera un ollo nunha ferida de guerra. Quedou en liberdade en 1899 en razón do Tratado de Paz.
104. LÓPEZ LÓPEZ, FRANCISCO. Natural de Lugo. Estado: solteiro; 25
anos. Profesión: panadeiro. Fillo de Manuel e Margarita. Cabo. Causou alta no
Exército Libertador o 28 de agosto de 1895. Cuartel Xeral do Exército Libertador. Estado Maior. Cartapacio 6, número 588 do arquivo documental de Carlos Roloff.
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105. NADAL, AGUSTÍN. Natural de Galicia. Estado: solteiro; 30 anos. Profesión: do campo. Causou alta no Exército Libertador o 8 de xaneiro de 1897.
Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba (Defuncións). Era sarxento
primeiro da Brigada de La Trocha. Morreu en acción de guerra en Ciego de Ávila
o 30 de xaneiro de 1898.
106. PEREIRA PARDO, PEDRO. Natural de Santa Marta de Ortigueira.
Estado: solteiro; 18 anos. Profesión: do campo. Fillo de Xosé e Carmen. Soldado. Causou alta no Exército Libertador o 8 de decembro de 1896. Caderno 2,
folla 34 das listas da inspección xeral do Exército Libertador. Escolta do xeneral
Matías Vega. Número 75316 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
107. SAVIA BALTAR, XERVASIO. Natural de Gondomar. Estado: casado;
32 anos. Profesión: mariñeiro: Fillo de Andrés e Mercedes. Comandante. Causou alta no Exército Libertador o mesmo día que estalou a guerra: 24 de febreiro
de 1895. Estivo ás ordes directas do xeneral Calixto García. Tomou parte en
importantes combates, e prestou valiosos servizos como práctico de navegación
entre Xamaica e Cabo Cruz.
108. DE LOS RÍOS, FÉLIX. Natural de Ribadeo. Estado: solteiro; 28
anos. Profesión: mariñeiro. Fillo de Manuel e Tereixa. Causou alta no Exército Libertador o 9 de abril de 1895. Caderno 2, folla 39 das listas da Inspección do Exército Libertador. Secretaría do Exterior. Libro 1, folio 27 do arquivo documental de Carlos Roloff e número 51537 do Índice Alfabético del
Ejército Libertador de Cuba. (Véxase o capítulo titulado: «As memorias de Félix
de los Ríos»).
109. SANTOS IGLESIAS, MANUEL. Natural de Vilalba. Estado: solteiro;
33 anos. Profesión: do campo. Fillo de Manuel e Caetana. Tenente. Causou alta
no Exército Libertador o 10 de xaneiro de 1896. Caderno 1, folla 1 das listas da
inspección xeral do Exército Libertador. Cuartel Xeral do xeneral en xefe. Cartapacio 6, número 594 do arquivo documental de Carlos Roloff e número
58979 do Índice Alfabético del Ejército Libertador de Cuba.
Queda aquí a referencia de cento nove galegos mambises. Estimo que son, en
realidade, moitos máis e xa expliquei a razón documental que impide consignalos. De tódolos xeitos, a mostra que ofrecemos é moi significativa. Vemos que
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os hai solteiros e casados, de oficios diversos, de variada procedencia, de idades
que van dende os 14 ós 58 anos. Observamos tamén que algúns deles caeron en
combate. Deron a vida por un pobo do que xa formaban parte, por unha causa
que consideraron xusta e abrazárona sen medir riscos. Regaron xenerosamente
co seu sangue a terra que os acolleu e que incuestionablemente amaban.
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«Con todos e para o ben de todos».
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OUTROS NOMES
Villamil, xeneral do Exército Libertador
Como xa se dixo, o 10 de outubro de 1868, Carlos Manuel de Céspedes, dono
da central azucreira La Demajagua, na rexión oriental do país, concedeulle a
liberdade á súa dotación de escravos negros e alzouse en armas contra o poder
colonial español.
Sumáronse a este alzamento –co que se iniciou a primeira guerra pola
independencia da illa– moitos homes e mulleres, e non tardaron en destacarse
nomes que hoxe están na historia: Máximo Gómez, Antonio Maceo, José Maceo,
Mariana Grajales, Ana Betancourt, Ignacio Agramonte e moitos outros. Un deles
foi Francisco Villamil, emigrante galego de quen fun sabendo máis e máis (aínda
que non tanto como quixese) revisando boa parte do que se leva publicado sobre
aquela guerra e tamén do que aínda non se publicou e que aparece en
documentos que puiden consultar no Arquivo Nacional de Cuba.
Non me foi posible coñece-la data nin o lugar exacto do seu nacemento nin
tampouco en que ano emigrou. Sábese, iso si, que cando estalou a insurrección
era dono dun trapiche azucreiro en Las Villas, no que contaba con vinte escravos,
ós que lles concedeu a liberdade (a mesma actitude, o mesmo xesto de Céspedes). Alguén lle preguntou un día por que se incorporara a aquela loita sendo
galego, e el contestou: «Soy gallego, pero gallego cubano».
Unha crónica refire que o 7 de xaneiro de 1869, cando se levou a cabo no
cafeal González unha concentración de forzas rebeldes, resaltaba a presenza de
Villamil, cun trabuco naranjero na man dereita e cabalgando fermosa mula á fronte
de douscentos homes dacabalo, dos que uns corenta, escopeteiros, marchaban na
vangarda; e os lanceiros, portadores de bandoleiras azuis e vermellas, ían na retagarda. A Xunta Revolucionaria, en mérito de presentarse con tan numerosa e lucida tropa, nomeouno coronel. Con ese grao tomou parte nos combates de San
Gil, Las Cuevas, Potrerillo, que foron os primeiros da rexión central. Pouco
despois, Villamil atravesou cos seus homes as chairas de Sancti Spíritus, nas que
sostivo, con intelixencia e coraxe, duros enfrontamentos co exército colonial.
Nun deles, en Banao, no fragor da loita, un soldado español saíu das súas liñas
correndo a Valmontes ata chegar á zona insurrecta con gran risco e sorteando as
balas mambisas. Presentouse dicindo que tiña ideas republicanas. Foi incorpo-
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rado a unha compañía do Exército Libertador e pouco despois, vendo que era
galego coma el, Villamil tívoo como axudante. Acompañou ó xeneral ata a
morte deste.
En 1870, mentres o xeneral mambí Carlos Roloff saía para Camagüey na
busca de vituallas, Villamil quedou en Las Villas, con outros xefes, para soste-la
guerra. Nese tempo tomou o casarío de Ranchuelo.
A Xunta Revolucionaria destinaríao logo a unha zona chamada La Candelaria. A súa tropa medraba, pero os que se ían incorporando a ela só dispoñían
de machetes. Estando alí, chegoulle a noticia de que o batallón español San
Quintín, ás ordes do coronel Chinchilla, saíra dende Morón para se enfrontar
con el. O xefe galego-mambí saíu para esperalo coa única forza que tiña. O combate produciuse en Paso del Jobo. Venceron os insurrectos e só tiveron de perda
un morto e dous feridos. Chinchilla volveu vencido a Morón e deixou tras de si
vinte e cinco baixas.
En 1871, Villamil, ascendido a xeneral de brigada, dirixiuse á xurisdición de
Santa Clara, en Las Villas. Con gran serenidade e confianza, arengou os trescentos homes que formaban a súa tropa e emprendeu a marcha á fronte deles.
Dende Sancti Spíritus, o inimigo seguíalle os pasos. El sabíao, pero continuou
o seu rumbo a través do territorio de Malezas, El Hatillo e La Esperanza. Cruzou a liña de ferrocarril, pasou á beira de Potrerillo –escenario de combates anteriores– e acampou no cafeal González, o mesmo lugar onde se presentara dous
anos antes, naquela concentración inicial de forzas rebeldes. Alí dispúxose a
agarda-lo adversario.
Os españois comezaron a atacar ós poucos días. Foron rexeitados. Volveron
dúas semanas despois. Villamil combateu a cabalo á fronte do seu exército.
Entre os disparos e o fume e o escintilar dos machetes, oíanse mesturados os
berros de Viva España! e Viva Cuba libre! nunha e noutra banda. Unha vez máis,
venceron as tropas mambisas.
Vinte días despois, prodúcese un novo ataque das forzas colonialistas. Esta
vez non era unha senón tres as columnas españolas. Villamil viuse obrigado a
deixa-lo campamento e trasladarse coa súa tropa a un lugar chamado Mataguá,
pois o inimigo coñecía ben as entradas e saídas do cafeal. En Mataguá, recibiu
tres ataques combinados. As municións para as armas de fogo foran esgotándoselle. Resistiu eses ataques, pero quedáranlle apenas tres cartuchos por home,
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amais dos combatentes que só levan machete. A única solución era ir a Camagüey
para pedir municións, e alá marchou.
Dende o seu campamento camagüeyano, Villamil mandou un correo tras
outro á Presidencia pedindo urxentemente cápsulas e pólvora. Nada lle
puideron dar porque nada tiñan entón, pero nomeárono xefe da División de
Sancti Spíritus, que era a máis forte e a mellor organizada de Las Villas. A cabalería
compoñíana cento cincuenta homes, montados e armados. Todos eran bos
xinetes, afeitos dende nenos a andaren decabalo e a manexaren o machete con gran
precisión. Na infantería, contaba con seiscentos combatentes con fusís e municións. O xeneral Villamil cruzou as fortificacións da Trocha que ía de mar a mar
entre Júcaro e Morón (aínda se conservan restos de fortíns) e invadiu Sancti Spíritus. Isto causou moita alarma entre os militares españois. Saíronlle ó encontro tres
columnas inimigas, ás que derrotou en dúas ocasións.
Preto das lombas de Banao –na rexión central– incorporáronse ás forzas de
Villamil tropas de Cienfuegos e de Trinidad, combatentes con boa preparación
aínda que mal armados.
Villamil sostivo un importante combate nun lugar coñecido por Charco Azul.
Enfrontouse á guerrilla colonialista do bandoleiro Barrabás, así como ós voluntarios da cabalería spirituana. Barrabás escapou milagrosamente e entrou na
cidade de Sancti Spíritus sen cabalo, sen sabre e sen sombreiro, segundo conta a
tradición. O xeneral mambí, a raíz desta vitoria, fíxose moi popular naquela zona.
O presidente da República en Armas, Carlos Manuel de Céspedes, Pai da
Patria Cubana, designou ó maior xeneral Ignacio Agramonte para exercer tamén
o mando superior do Exército Libertador en Las Villas (xa viña desempeñando
a mesma responsabilidade en Camagüey), onde tería como segundo ó xeneral
Francisco Villamil.
Nunha acción levada a cabo nun punto da xeografía villareña chamado Hato
Potrero, aquel valente galego mambí recibiu un balazo nunha cadeira e quedou
gravemente ferido. Refuxiouse na costa. Tiña consigo unha escolta de vinte homes.
En agosto de 1872, morría Francisco Villamil a consecuencia da infección
derivada daquela ferida. Algúns historiadores din que tiña entón corenta e dous
anos de idade; outros afirman que nacera en 1815 e, polo tanto, contaba cincuenta e sete. Moitos foran os servizos que este emigrante prestara á causa independentista cubana, e así o recoñeceron os máis destacados xefes daquel exérci-
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to de patriotas, e recoñeceuno José Martí, que nos seus escritos loou xustamente
a traxectoria del en máis dunha ocasión. Tamén aquí o lembramos: a Asociación
de Amizade Galicia-Cuba, con sede en Vigo dende que se fundou, hai uns
quince anos, leva o nome de Francisco Villamil.
Bieito Gómez e as abellas rebeldes
Durante a guerra de agresión norteamericana a Vietnam, trinta, corenta anos atrás,
foron utilizadas tódalas armas, agás as atómicas, tódolos medios de destrución de
que dispoñía o Pentágono. Aínda así, os agresores fracasaron, perderon, porque un
pobo unido e disposto a resistir é invencible. Tamén os vietnamitas utilizaron todo
o seu armamento para se defenderen; tódolos medios posibles. Todo o enxeño de
que eran capaces. Así, as trampas con chuzos de bambú, os criadeiros de serpes, as
abellas...
O das abellas ocorréuselles a uns apicultores de Can Tho, no sur, preto do río
Mecong. Adestráronas con moita paciencia para que se lanzasen sobre uns
espantallos con uniformes ianquis, e cando apareceron soldados de carne e óso,
vestidos co mesmo tipo de roupa, os reflexos foron inmediatos. Atenazáronos.
Unha arma nova e moi eficaz.
Pero logo vin a saber que un século antes xa un galego se valera desa artimaña
en Cuba contra os soldados do exército colonial español durante a chamada
Guerra dos Dez Anos, que comezou en 1868.
No Arquivo Histórico Nacional, de Madrid, un historiador amigo deu cun
documento curioso. Calquera investigador pode localizalo. Deixo aquí a súa
referencia: Fondo de Ultramar, Sección de Insurrección, Cartapacio 4419,
Expediente 2627 (1871). Negociado de Policía. Promovido polo gobernador do
Centro da illa, que deportaba ó presidio de Ceuta a un emigrante galego chamado
Bieito Gómez. Lemos a seguinte comunicación:
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar. Diciembre 11, de 1871
D. Benito Gómez, natural de Vilaverde, Silleda, en Galicia y mayoral que ha
sido en un ingenio del Departamento Central de esta Isla, ha demostrado la perversidad de sus ideas y su defección a la causa nacional colocando en el tránsito
de las tropas a mi mando todas las colmenas de dicha finca para que espantadas
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la abejas picasen a los soldados y dificultasen su marcha. Conceptuando este individuo como un mal español, cuya permanencia en esta isla es altamente inconveniente he acordado su prisión y deportación a la Península.

Era un castigo desmesurado, pero nel vese o medo e a xenreira dos administradores e represores da colonia que loitaba para deixar de selo.
As memorias de Félix de los Ríos
Nacera en Ribadeo, na provincia de Lugo. Emigrou mozo a Cuba. Era home de
mar. Adicábase ó tráfico de mercadorías diversas entre a illa e os Estados Unidos.
En boa medida, un aventureiro, pero finalmente enrolado na aventura de liberala súa patria de adopción coa que se encariñara para sempre, tan de certo que
chegou a arriscar moitas veces a vida para defendela do asoballamento colonial
que padecía.
O carácter insular de Cuba determinaba que, para levar a cabo a súa loita
liberadora, debía contar con apoio loxístico dende fóra. Moitas foron as expedicións que arribaron clandestinamente á illa con homes e armas destinados a sosteren
a guerra necesaria, imprescindible, dado que non había outro camiño. Eran misións
perigosas. Saían fundamentalmente do territorio norteamericano. Moitas delas,
organizadas con grande esforzo, foron sorprendidas e neutralizadas por barcos gardacostas do norte nas saídas ou polo exército español nos lugares de arribada.
O capitán Félix de los Ríos, que integrou varias daquelas expedicións, deixou
escritas unhas memorias que recollen toda a súa peripecia. Souben delas pola
profesora Luisa Campuzano, directora do Centro de lnvestigacións Literarias da
Casa de las Américas de Cuba. Luísa contoume que a súa nai recibira dunha
irmá que se foi logo para os Estados Unidos, no comezo dos anos sesenta, documentos, recortes e fotografías daquel emigrante rebelde, e que ela puido ordenalo texto completo das Memorias de un gallego mambí. Ese traballo segue inédito.
Luísa adiantounos un capítulo que transcribo a seguir, traducido para o galego.
Nel fala o noso paisano nada menos que do seu encontro con José Martí.
En outubro de 1894 saquei pasaxe para Port Tampa no vapor Olivette para de alí
seguir viaxe directa a Nova York. En Port Tampa, pareceume que aínda me atopaba en Cuba, tal era a cantidade de persoas que acudiran espera-lo vapor, case
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todos cubanos e españois. Os pasaxeiros tomaron na súa maioría o mesmo tren
no que ía viaxar eu, pero moitos baixaron en Ibor City e o resto en Plant City.
Neste último punto, quedabamos no vagón só tres homes e unha muller, ó parecer norteamericanos.
En Ocala, subiu ó tren un señor fraco que vestía traxe negro, deteriorado polo
uso, o bigote algo cano e, na solapa da chaqueta, traía un ramallete de cintas
estreitas de varias cores a xeito de lazo. A súa equipaxe era un maletín igual ó que
usan os médicos para levaren os seus instrumentos de cirurxía. Colleu un asento
lateral, paralelo ó meu, na banda aposta e saudoume coa cabeza, como
demostración de cortesía. Sen saber polo que, algo daquel home chamoume a
atención e comezou a desacougarme.
Eu mercara na Habana as revistas ilustradas Saeta e Nuevo Mundo. Canso de
as ler, tíñaas pousadas enriba do asento que se achaba á beira do que ocupaba.
Era xa noite pecha. Estabamos en Palaka, estación onde o tren se demoraba agardando o de Jacksonville.
O viaxeiro, ollando as miñas revistas, preguntoume:
-Vén vostede de Cuba?
Contesteille que si.
-Pode prestarme unha desas revistas?
Entregueille as dúas e agradoume saber que falaba español.
Ás nove, o camareiro avisoume que tiña lista a cama no coche pullman. Pedín
café e convidei o compañeiro incógnito, quen aceptou. Isto serviu para que
comezásemos a conversa. Díxome que se chamaba José Martí, nome que endexamais oíra, aínda que me pareceu que algo significaba.
-Como andan as cousas pola Habana? –preguntoume logo, xa entrados en
parola. Ó facerme esta pregunta, ollábame fixamente, como querendo ler no meu
rostro a resposta dos meus beizos.
-Regular. Segundo parece, os americanos non queren mercarnos este ano o azucre. De xeito que teremos acugulados os almacéns non só na Habana, senón tamén
nos demais portos da lIla. A creba do Banco do Comercio non afectou en nada os
seus negocios. A culpa foi de don Luciano Ruíz, pero o Banco xa está reaccionando. -Cría eu que, ó preguntarme pola situación de Cuba, se refería á económica.
-Non me refiro á parte económica, senón á política. A revolución, por exemplo. Que se fala da guerra?
-Da guerra? De política? Dúas cousas que nada me importaban. E este bo
señor preguntábame por elas! Contestei como mellor puiden para saír do paso,
pero el teimaba sempre na súa manía da guerra e da revolución.
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Así sostivémo-la conversa, ata que ás once me despedín para ir durmir. Deitado xa, comecei a cavilar no orixinal pasaxeiro. Quen era este José Martí? Por que
me fala de revolución sabendo que non son cubano? Non obstante, pareceume
ver neste home un non sei que de extraordinario. Agradábame a súa conversa sen
entendela nin interesarme. In mentis, fixen unha infinidade de reflexións, cada
cal máis absurda. Sería un tolo ou un visionario perturbado das súas facultades?
Mais falaba cunha expresión de sentimento, había conceptos tan elevados nas
súas palabras que non se podía senón escoitalo cunha veneración case divina.
Amañeceunos en Charleston. Fun de novo para o vagón despois de almorzar
e atopei a Martí só e no mesmo asento. Tras dos saúdos de rigor, pregunteille
como durmira e díxome que regular porque sentira un algo de frío, do que
deducín que pasara toda a noite no asento sen ir á cama. Deseguida, comezamos
a conversar sobre os meus negocios eu, e da revolución el: gañoume e fun vencido en cantos razoamentos eu lle expoñía e, pouco a pouco, fun sentindo por el
non sei se admiración ou simpatía. Coido que as dúas cousas.
Pasámo-lo resto do día igualmente falando. Comezounos a escurecer alá por
Richmond.
-Xa nos falta pouco –díxome–; se non temos tropezos, chegaremos a Nova
York no amencer porque en Washington demora o tren moito tempo.
-Pensa vostede estar moitos días en Nova York? –preguntoume nun ton xa familiarmente indicativo de algo que aínda non me dixera e que toleaba por me dicir.
-Pois uns cinco ou dez días cando máis. Se se lle ofrece a vostede algunha
cousa para A Habana, non teño inconveniente en servilo. Eu pararei na casa de
Gervasio, no Hotel Central da rúa 14. Alí atoparame vostede se lle fago falta.
-Por que escolleu vostede o Hotel Central para parar? Coñéceo vostede? É moito
mellor o Hotel América, Irving Place e rúa 15, e eu recomendaríallo, sempre que
vostede non teña xa adquirido o compromiso de ir parar á casa de Gervasio.
-Recomendáronme ese hotel, pero non, eu non coñezo nin o hotel nin a Gervasio. Preguntei na Habana por un hotel e recomendáronme ese. Pero se o América é mellor, irei hospedarme nel porque en todas as partes hei de ter que pagar.
Non durmín en toda a noite. O que en principio me pareceu absurdo,
atopábao xa admirable. Martí explicárame como unha cousa sublime o seu plan
de revolución. Esta non sería contra os españois, senón contra o goberno de
España, que tanto oprimía os cubanos como os españois alí residentes. Pintoume
cunhas cores tan fermosas o porvir de Cuba que me fascinou completamente e
sentinme xa revolucionario.
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Despedímonos na estación central de Nova York e díxenlle que me iría
hospedar no Hotel América, que alí me atoparía se me necesitaba, e separámonos.
Pasaran xa dous días e eu botaba de menos a conversa de José Martí. Preguntaba arreo no hotel se me buscaran ou deixaran para min algún encargo. Presentía algo
novo. Fora mariño mercante e de guerra, e era comerciante agora. Só me faltaba ser
guerreiro e ía selo dunha causa que non me interesaba nin coñecía a fondo. Se se
me preguntase por que, de seguro que non sabería contestar en boa lóxica. Sería
revolucionario só porque para min era unha causa nova. A mocidade empurrábame
directamente a ela sen coñecer nin o principio nin o fin que me guiaba. Sentía moi
bonita a palabra liberdade e iso soamente me inducía a sentirme un home novo.
Nas miñas relacións coa mocidade cubana, observara que os cubanos non
querían ser outra causa que cubanos. Agora decatábame do porqué. Asistira
algúns anos antes á peregrinación polos estudantes de Medicina fusilados. Serían
estes os que sostiñan latente a idea do separatismo?
Finalmente, o terceiro día da miña estancia en Nova York, ó chegar ó hotel,
avisáronme que me agardaban na entrada. Era José Martí, que me visitaba.
Inviteino a subir ó meu cuarto, que estaba no terceiro piso. O primeiro e o
segundo destinábanse xeralmente a xentes do país, e o terceiro era só para latinos, aínda que non había diferenza en canto ós servizos interiores de cada piso e
un só ascensor servíaos a todos.
-Non lle estrañe a miña visita. Pensei moito en vostede e decidinme a interesalo unha vez máis na nosa causa. Vostede pode prestarnos unha valiosísima
axuda. Son un mendigo que ando polo mundo en solicitude de auxilio para a
nosa pobre Cuba. Nada ambiciono nin nada quero para min. Todo é para Cuba,
e Cuba nunca será ingrata con aqueles que a sirvan. Veño ver se confirma vostede o seu desinteresado sacrificio pola nosa causa.
Eu respondinlle:
-Son maior de idade. A España pagueille xa o dereito que me correspondía
por nacer no seu chan servindo na Mariña de Guerra o tempo regulamentario.
Agora podo facer canto se me antolle sen pedir permiso a ninguén polo que
queira facer. Ofrecinlle axudalos no que puidese. Sosteño firme o meu ofrecemento. Que desexa de min?
Abrazoume emocionado e pediume que aquela noite fose á casa de Benxamín
Guerra, na rúa 62, onde me presentaría a algúns amigos seus que querían coñecerme.
Ofrecín ir e convideino a comer comigo. Aceptou cunha condición: que
fósemos a outra parte, pois non era conveniente que nos visen xuntos no
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comedor dun hotel como aquel, onde seguramente había algún axente secreto
que nos vixiaría logo e botaría a perde-la efectividade dos meus servizos.
Saímos e fomos a un fonducho de italianos situado na rúa 4. Parolamos novamente sobre o mesmo tema: a revolución, e separeime de Martí cun «Adeus,
deica a noite!».
Visitei pola noite a casa que se me indicara. Alí atopei, ademais de Martí, a
Benxamín Guerra, Francisco Fonseca, Gonzalo de Quesada, o Dr. Fraga, Xoán
Guerra, Sotelo Figueroa, e souben da misión que se me encomendaría.
Disposto xa para a miña volta a Cuba, déronme instrucións e normas para a
miña actuación aquí. Embarquei no vapor Séneca e cheguei sen ningún contratempo.

Caetano Vázquez, compañeiro de armas de Máximo Gómez e Antonio Maceo
No barrio habaneiro de La Víbora, había un asilo destinado a veteranos da
Guerra de Independencia. Souben del polo historiador Oscar Pino Santos.
Cando estiven alí, en 1968, só quedaban uns nove ou dez combatentes, case
todos centenarios. Dixéranme que un deles era galego. Preguntei por el e de alí
a pouco, a bo paso, arrimado a un caxato, vin chegar a aquel vello, lúcido e
falangueiro, que aparentaba ben menos dos 97 anos que tiña sobre as costas.
Contoume a directora do centro que se valía só para case todo e, por veces, aínda
laboricaba un algo remexendo cun sacho nas parras da horta.
Saudeino, sentouse á miña beira e fun sabendo que era lugués, da comarca
de Muras. Chamábase Caetano Vázquez e arribara a Cuba o ano 1892, chamado
polo seu pai, que vivía nunha colonia do casarío de La Bajada, preto da vila de
Remedios, case no centro da illa. Dirixinme a el en galego e sorriu, con certa
complicidade nostálxica. Entendíame perfectamente, pero foi contestando as
miñas preguntas en castelán ou, para mellor dicilo, nun xeito de castrapo tropical. Contoume que as tropas españolas lles queimaran a casa e a pequena
plantación de cana de azucre, seguramente porque souberon que el simpatizaba
coa causa dos cubanos insurrectos. Levaba tres anos en Cuba cando empezou a
guerra e viviu as arbitrariedades da administración e os abusos do exército
colonial. Cando viron a casa convertida en borralla, o seu pai –que andaba polos
70 anos– asentouse na vila e el marchou para o monte; incorporouse ás forzas
do xeneral Serafín Sánchez.
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Caetano Vázquez.

Na miña unidade de combate –explica– eramos uns dez paisanos de diferentes
provincias. Uns desertaran do exército español e outros, coma min, eran emigrantes que se presentaron sen máis. Nunha ocasión, puiden falar cuns soldados
coloniais e dixéronme que estaban fartos dos seus xefes e que de boa gana se
unirían a nós se puidesen facelo.
O primeiro combate no que tomei parte ocorreu en Platero, un poboado que
está entre Yaguajay e Remedios. Despois que acabou o fogo, os que tiñamos mellores cabalos e eramos bos xinetes fomos escollidos para ir espera-lo xeneral
Antonio Maceo. Acampamos en San Francisco, na provincia de Camagüey.
Cando levabamos alí tres ou catro días, unha tarde saímos con Máximo Gómez,
xeneral en xefe do Exército Libertador, e co xeneral Maceo. Sorprendéuno-lo
inimigo na quinta Teresa, en Arroyo Blanco, e tivemos un combate que durou
unhas dez horas. Eles eran moitos máis, pero vencémolos.
Seguindo a aqueles dous grandes xefes, cruzamos a Trocha que ía de beira a
beira da illa, entre Júcaro e Morón. Toda unha barreira, con gabias, fortíns e unha
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guarnición de infantería. Chovían as balas, e nós non podiamos contesta-lo fogo
porque andabamos escasos de municións. Na noite, botámonos a cortar arames e a
encher fosas para que puidesen pasa-los cabalos. Coa Trocha, pretendían dividi-lo
país en dous e impedirnos que estendésemo-lo territorio liberado. Unha astucia que
de nada lles valeu.
Estiven na batalla de Mal Tiempo, que o xeneral Gómez dirixiu persoalmente
comandando as tropas mambisas. Que batalla aquela e que vitoria a nosa! E iso
que eramos ben menos ca eles. Dacabalo cargamos con machetes contra a infantería española e fixémoslles 147 baixas. Nós perdemos seis compañeiros. E collemos un abondoso botín de armas, municións, cabalos e roupa. O da roupa era
moi importante, xa que andabamos case en coiros, e iso a algúns dáballes moita
vergonza. Eu, se conseguía un saco, arranxaba un taparrabos, pero, ás veces, a
miña única vestimenta eran dúas follas de yagruma, unha diante e outra detrás.
Debido a que andaba descalzo, como case todos, os pés puxéronseme duros
como pedras. No comezo, doían moito, pero logo ían collendo un calo por
embaixo e aturabámolos mellor. Outro contratempo era que pasabamos moita
fame. Houbo días en que só comiamos macagua, un xeito de figo moi insulso,
ou limón silvestre ou bagá. E cazabamos jutías e majaes.
A xenreira que sinto polos ianquis non é de agora. Certo que agora é máis
porque se esforzan canto poden para destruírnos, pero, no meu caso, vén de lonxe,
dos días da Guerra de Independencia. Vén dende a explosión do acoirazado Maine,
argallada e executada por eles. E vén dende aquela vez que tomamos El Jíbaro e
puxemos na cima dunha palma a nosa bandeira, a cubana. Unhas horas despois,
van e sácana e poñen no seu lugar a deles, a das estrelas. Sen pensalo dúas veces,
mangámo-los machetes para castigar aquela insolencia. O xeneral Máximo Gómez
e o xefe ianqui tiveron unha conversa e ordenóusenos sosego. Logo, volveron as
cousas ó seu rego e no curuto da palma volveu ondea-la bandeira cubana.
Feríronme en combate máis dunha vez. No forte de Paredes, un tiro levoume
dous dedos da man esquerda. Noutra ocasión entroume unha bala no pescozo,
sen maiores consecuencias. Teño tamén unha ferida de máuser nunha perna.
Daquela, na manigua, curabámonos con auga e teas de araña. E xa que falabamos
de tiros, eu, non é por chufarme, pero tiña moi boa puntería. E tan ben afitaba
que na guerra me puxeron de cazador para comer. Dábanseme ben as jutías...
É necesario saber tirar. Dígollelo sempre ós mozos de agora. Hai que apuntar,
coller aire, ir soltándoo pouco a pouco, disparar e... branco seguro. Algunhas
destas cousas ensinoumas meu avó, alá en Muras, cando eu era un rapaz.
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Caetano Vázquez seguía sendo galego e tamén era cubano. Seguía sendo
rebelde. Mambí. Amante da xustiza. Cos seus lúcidos noventa e sete anos, seguía
defendendo os seus ideais de toda unha vida. Os mesmos que o levaran a incorporarse á loita independentista de Cuba.
Un cura santiagués na manigua insurrecta
A historia de Iberoamérica amósanos como, en moitos casos, o clero católico
participou abertamente nas loitas independentistas fronte ó poder colonial.
Abondaría con cita-los patriotas mexicanos Hidalgo e Morelos. En Cuba non
foi así. Aínda que existía como precedente o caso de México e moitos outros, o
clero, maioritariamente, aliouse cos colonialistas. Houbo casos illados. Un deles,
sobranceiro, foi o do presbítero Félix Varela (1788-1853), filósofo e escritor, por
certo descendente de galegos, «el hombre que nos enseñó a pensar», en palabras
de José Martí. Varela, na Universidade da Habana (onde inaugurou as cátedras
de Dereito Político e de Física Experimental) e nos seus escritos, proclamaba,
ben antes do primeiro levantamento armado, as razóns que lle asistían a Cuba
para autogobernarse. El formou varias xeracións de cubanos no ideario
independentista.
Cen anos despois, durante a Guerra de Liberación dirixida por Fidel Castro, o
P. Guillermo Sardiñas, tamén de antepasado galego, desoíndo ós seus superiores,
incorporouse á loita na oriental Sierra Maestra. Era exemplar como sacerdote,
organizador e combatente –coetáneo do cura colombiano Camilo Torres– e alcanzou o grao máximo: comandante. Un detalle curioso: non usaba sotana negra
senón verde oliva, que era a cor do uniforme dos guerrilleiros.
Volvendo ás loitas do século XIX, cómpre salienta-la figura do crego Xosé
Bieito Ortigueira, xesuíta coruñés, levado a Cuba mediante xestións da
Sociedade Económica de Amigos do País. Deu clases en colexios do primeiro e
do segundo ensino e formou a unha mocidade rebelde, inconformista. Moitos
dos seus alumnos foron os primeiros que en 1869 ergueron a bandeira independentista na rexión de Sancti Spíritus, precisamente onde el exercía como
profesor. Era obvio que non podía falar abertamente de separatismo nas súas
clases, pero inculcou nos seus alumnos a idea da verdade, do amor á xustiza e do
dereito que teñen a ser libres os homes e os pobos.

368

 

GALEGOS QUE LOITARON POLA INDEPENDENCIA DE CUBA

O caso máis singular foi o do cura santiagués Ramón Bentín y Casaldomiro.
Eu sabía que o nome del era venerado na vila de San Juan y Martínez, no
occidente do país, onde exerceu o seu ministerio, e que aparece inscrito no pé dun
monumento a José Martí, no Paseo de Estrada Palma. Chegáranme referencias
diversas, datos imprecisos, fragmentarios e, para coñecer máis, dirixinme ó
arcebispado da Habana que, pola súa vez, trasladou a miña solicitude ó bispado
de Pinar del Río, de onde o seu chanceler, monseñor Cayetano Martínez, me
informou, nunha carta do 19-8-1980 que «(...) tratando de servirle, me valí del
P. José Siro González Bacallao, que ejerció como párroco de San Juan y Martínez
durante más de veinte años, hasta mayo de 1979, en que vino como párroco de la
catedral, designado por el nuevo Sr. Obispo». Puiden saber así que o presbítero
Ramón Bentín naceu en Santiago de Compostela e foi nomeado cura de San Juan
y Martínez o ano 1848. O día 29 de xuño de 1857 puxo a primeira pedra dunha
nova igrexa que se construíu na rúa que hoxe se denomina Francisco Rivera. En
1880, renunciou á parroquia e ó exercicio eclesiástico, pero seguiu vivindo na
mesma vila. Uniuse a unha muller da zona e tiveron tres fillos (segundo parece,
esta unión ocorreu ben antes de que el deixase os hábitos, e ata puidese ser que ela
fose determinante para tal decisión).
Coincidindo coa substitución de Martínez Campos polo sanguinario Valeriano Weyler como capitán xeneral da illa de Cuba, ordenada por Cánovas del
Castillo, o Exército Libertador acometeu a invasión do occidente, dirixida por
Antonio Maceo.
Algunhas das crueis medidas de Weyler contra a poboación civil foron:
pechar tódalas tendas que se achasen a máis de 500 metros das poboacións das
provincias da Habana e de Pinar del Río; excluír de racións as mulleres e os fillos
dos insurrectos que non se presentasen; requisar tódolos cabalos e todo o millo
que houbese nas tres provincias occidentais. Como aquilo non detiña a loita
independentista, ditou o bando de reconcentración que, entre outras esixencias, dispoñía que tódolos habitantes dos campos se reconcentrasen, no
prazo de oito días, nas vilas ocupadas polas tropas españolas (os que non o
fixesen serían xulgados como rebeldes). Medidas semellantes foron tomadas
respecto dos víveres en xeral e do gando. Centos de miles de campesiños foron
reconcentrados nas cidades. Morrían a moreas de enfermidades e de fame. Era
unha verdadeira guerra de exterminio. Calcúlase que morreron á beira de
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catrocentas mil persoas. O alcalde do concello de Güines pedíalle nunha carta a
Weyler medicinas e alimentos para atenuar aquelas alarmantes calamidades, e o
capitán xeneral contestoulle: «¿Dice usted que los reconcentrados mueren de
hambre? Pues precisamente para eso hice la reconcentración».
Maceo avanzaba rumbo a occidente. Cruzou a provincia da Habana, onde sostivo diversos combates, e entrou en territorio de Pinar del Río á fronte dunha columna de 800 homes. O primeiro encontro coas tropas españolas ocorreu en El Galope,
preto de Candelaria. Venceron os insurrectos tras varias horas de loita. Tamén
venceron en La Merced, Laborí, Cajayabos. Maceu estableceu o seu cuartel xeral na
serra do Rubí. Atacou por sorpresa a vila da Palma, fortemente integrista. Foi unha
loita feroz. Di unha crónica: «Desde las ventanas de las casas disparaban hombres y
mujeres. Los soldados y curas encaramados en los contornos de las iglesias hacían un
fuego cerrado sobre las tropas cubanas». Os mambises tiveron que retirarse.
Sucedíanse os combates. É histórica a batalla de Ceja del Negro, gañada polos
insurrectos. Cando as hostes de Maceo chegaron a San Juan y Martínez, atoparon
un decidido apoio na casa de Ramón Bentín, o ex-crego santiagués. O «Cura Viejo»,
como lle chamaban con simpatía os poboadores, proveunos de roupa, víveres e medicinas. O seu fogar converteuse en centro de auxilio e socorro para os
revolucionarios. O enlace entre el e Maceo era un oficial de apelido Bermúdez.
Mobilizou cantos veciños puido para que axudasen. A vila foi incendiada polas
tropas colonialistas e el marchou para a manigua rebelde. Acompañárono os seus
fillos, Ramón, Federico e Apolinar. Era no mes de febreiro de 1896. Sumáronse
todos á tropa de Maceo nun lugar chamado Naranjo del Sábalo. Colleuno a febre
amarela e morreu o 30 de setembro. Tiña oitenta e dous anos. Rendéronlle honras
militares e, cumprindo a súa vontade, enterrárono coa roupa que vestía e sen féretro.
En San Juan y Martínez, por acordo municipal, déuselle o nome de Pedro
Bentín a unha rúa que pasa por unha banda da igrexa que el fundara.
O coronel Álvarez e os seus fillos
Xosé Álvarez Pérez naceu nunha aldea da provincia da Coruña. Emigrou a Cuba
con só trece anos. Estivo unha tempada na Habana, cuns parentes, e logo foi vivir
á Villa de Alfonso XII (hoxe Alacranes), na provincia de Matanzas, onde, pasados
algúns anos, abriu unha pequena fonda. Era moi querido por todos os que o
coñecían, e non tardou en criticar, entre uns e outros, os abusos do goberno da
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colonia. Doíase, sobre todo, do abandono da sanidade, pois morría moita xente
de infeccións como a febre tifosa, as vexigas e o paludismo.
Por outra banda, calquera podía ser encarcerado e ata fusilado polas forzas
represivas ante a simple sospeita de conspiración. Isto provocaba en Xosé
Álvarez moita repugnancia e chegou á conclusión, como tantos, de que só era
posible acadar xustiza e liberdade mediante a loita armada. A súa casa converteuse nun centro clandestino onde se reunían os desconformes que procuraban
algunha saída para aquela situación. Con Pedro Betancourt e Juan Gualberto
Gómez iniciaba así as súas actividades revolucionarias.
A primeira tentativa de alzamento na provincia de Matanzas, coñecida por
Grito de Ibarra, fracasara e os seus iniciadores foran pasados polas armas ou
deportados. Máis tarde, con forzas chegadas de Sagua la Grande, organizáronse as
brigadas norte e sur. Álvarez entrou en acción na segunda. Alí coincidiu co xeneral
García Vigón e os coroneis Pío Domínguez e Clemente Dantín. O campo de
operacións desta brigada abranguía Manguito, Colón, Jaguey Grande e outras
áreas. O historiador Manuel Varona escribe: «El conorel Alvarez, al frente de la
Caballería y los segundos jefes coroneles Domínguez y Dantín, al mando del
Regimiento de Infantería Manjuarí, escribieron brillantes páginas de servicio a la
patria, luchando contra el sanguinario coronel Molina. Los mambises, en
ocasiones, tuvieron que protegerse en la Ciénaga de Zapata que Álvarez (a quien
se le llamó el temible defensor de la Ciénaga) conocía muy bien».
Pola súa banda, o revolucionario galego dicía nun dos seus partes de guerra:
«Resistiremos más, mucho más que los españoles; más, mucho más en consecuencia que su jefe, el asesino Weyler. Nuestros enemigos al final serán derrotados: la prueba es que no han podido derrotar el coraje de nuestra Brigada».
Con Antonio Maceo franquea Álvarez os límites da provincia da Habana.
Volta logo á súa zona de operacións en Matanzas. Dixo del o coronel Fernando
Diago, xefe do Estado Maior do Quinto Corpo do Exército Libertador: «Álvarez
fue el más valiente de la provincia. Por mi cargo necesariamente tenía que estar
en contacto con todos los oficiales. Lo vi pelear muchas veces (...) se incorporó
(...) a las fuerzas invasoras de Maceo, y con Maceo había que pelear».
Maceo tiña dito de Álvarez que era «bravo entre los bravos». Engade Diago
no seu texto: «Cuando Maceo acampó en la finca Colmenar, sabía que Martínez
Campos se encontraba en Colón para darle batalla. El coronel Álvarez lo abrazó
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y le dijo: “General Maceo, estaré con mi machete peleando hasta ver a Cuba, su
patria y la mía, libre e independiente”». Maceo contestoulle: «Para Cuba usted
es un hijo de los que honran».
Tamén Máximo Gómez, o xeneral en xefe do Exército Libertador, lle tiña
grande estima ó «Gallego Álvarez», como acostumaban chamarlle os seus compañeiros. Cando se atoparon por primeira vez, non lle andou preguntando,
como tiña por costume, se era colono, a que ía, onde nacera. Díxolle isto:
«Usted sabe mantener la disciplina y sabe luchar por la libertad».
A folla de servizos do coronel Álvarez é moi extensa. Combate tras combate,
a súa traxectoria de loitador independentista está unida a topónimos da provincia de Matanzas nos que tiveron lugar soados encontros bélicos. Así Camarioca,
Ingenio Diana, Sabanilla del Encomendador, Valladares, Manjuarí, Covadonga,
Lomas de Mogote, Potrero Zequeira, Estante, Zapata, Cabezas... Licenciouse en
Balandrón o 30 de abril de 1899.
O veterano oficial mambí, cando acabou a guerra, volveu á vida civil. Nada
pediu a cambio dos seus servizos. Abondáballe coa satisfacción de ter loitado
contra o corrompido réxime colonial. Casou coa cubana Josefa Rodríguez e
mercou a propiedade La Paloma, en Los Arabos (Matanzas). Nela e dela vivían,
e alí nacéronlles varios fillos. Álvarez era un home querido e respectado.
En 1925 –pasara un cuarto de século do remate da guerra independentista e
do nacemento da República, mediatizada pola intervención norteamericana–,
asumiu Gerardo Machado a presidencia do país. Dende algúns anos antes,
percibíase un certo nacionalismo burgués de dereita, que Machado parecía
defender, pero nin iso. Converteríase axiña nun fiel defensor dos intereses ianquis.
Non logrou aumenta-lo poder da burguesía nacional nin podía atalla-lo nacente
movemento revolucionario de signo popular. Pasaría á historia como un tirano
feroz e sanguinario. Elevou o crime político a sistema de goberno e exerceu unha
represión permanente. O seu réxime agudizou tódalas calamidades que viña padecendo a illa; tódolos atafegos do sistema semicolonial que lle impuxeran.
Machado fixo asasinar a centos de adversarios. Entre eles, o líder do sindicato ferroviario Enrique Varona, o director do xornal El Día, Armando André, o
lexislador e xornalista Bartolomé Sagaró, os aviadores Ponce de León e Pérez
Torrades, varios ex-oficiais mambises, veteranos da Guerra de Independencia e
o prestixioso dirixente estudantil Julio Antonio Mella.
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Xa non era posible aturar máis e, en agosto de 1931, houbo un levantamento conspirador no que tomaron parte sectores moi diversos. Un dos que se
alzaron contra o tirano na chamada Revolución de Agosto foi o ex-coronel Xosé
Álvarez Pérez.
Nos comezos dese ano, mudouse cos fillos para a súa casa da Habana (enviuvara
en 1927). Só quedou en Los Arabos o maior, José, atendendo a propiedade familiar.
Na capital, o fogar de Álvarez foi o centro da conspiración contra Machado. Entre
os que participaban naquelas xuntanzas secretas había varios veteranos da Guerra
de Independencia, como o xeneral Pedro Betancourt e o coronel Aurelio Hevia,
ademais de prestixiosos civís. Todo foi rigorosamente planeado.
Cando chegou o día, Álvarez e outros compañeiros dirixíronse á parcela de
Los Arabos, en Matanzas. Alí uníronselles algúns máis. Ían en son de guerra,
aínda que con cativo armamento. En total, eran uns vinte e cinco. Agardaban a
mensaxe dun capitán en activo, dende a vila de Colón, onde estaba o seu rexemento. Pero o capitán traizoounos e o que fixo foi chegar á propiedade cun
pelotón de trinta soldados. Dixo: «Vengo arrestar al coronel Álvarez y a su hijo
Santiago. Respetaremos sus vidas».
A situación era difícil. Agardaban grupos que aínda non chegaran. Non contaban con cabalos, estaban escasos de armas e municións, pero Álvarez non se
encolleu. Deu a orde de disparar e os soldados recuaron, deixaron un morto e
dous feridos. No entanto, foron chegando á propiedade outras forzas que se
puxeron ás ordes del.
O segundo encontro foi nun lugar chamado Crucecita, na provincia de Las
Villas. As tropas do exército eran numerosas. No combate caeu ferido Santiago,
un dos fillos de Álvarez. E lembrando os encontros coas tropas españolas de tres
décadas atrás, o coronel ordenou unha carga con machete, co que puxeron en
desbandada ós soldados de Machado, que se refuxiaron en diversas vilas da zona.
Aquel movemento, que abranguía case todo o país, tras algunhas desercións
e delacións, foise esvaendo. A chamada Revolución de Agosto fracasara. Algúns
xefes rebeldes foran sorprendidos e neutralizados na Habana, Pinar del Río e
outros lugares.
O coronel Álvarez e os seus fillos Xosé, Narciso e Ramón volveron á casa.
Pero Santiago fora detido e levado á fortaleza da Cabaña, acusado de penetrar
no campamento de Columbia e de envelena-la auga onde bebían os cabalos,
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O coronel Xosé Álvarez Pérez.

deste xeito impedía que saísen tras dos rebeldes. Tamén entrara –todo isto en
complicidade con uniformados de dentro– no Hospital Militar e levara algodón, vendas, inxeccións e instrumental cirúrxico, así como unha ambulancia co
seu chofer. Tales eran os cargos, e eran certos.
Un ano despois da Revolución de Agosto, o goberno de Machado levou a
cabo, como era cotián no seu proceder represivo, o espantoso crime de asasinar
a tres fillos do coronel Álvarez (o cuarto, Santiago, estaba na cadea polo de
Columbia). Pecháronos no castelo matanceiro de San Severino, de onde os
sacaran ás doce da noite do 25 de xullo de 1932 e, nun lugar arredado e escuro
chamado Agüica, preto da vila de Colón, mataron a balazos a Xosé (26 anos,
casado, con tres fillos), Narciso (odontólogo, 24 anos) e Ramón (22 anos, estudante). Cando se viron indefensos e rodeados de sicarios que os aldraxaban e lles
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disparaban, abrazáronse os tres e rodaron xuntos naquel senlleiro camiño, acompañados só polo canto dos grilos en estrelada e morna noite tropical.
Santiago quedou en liberdade condicional en 1933, pouco antes de que o
réxime do tirano fose por fin derrubado por unha folga xeral dirixida polo poeta
e revolucionario Rubén Martínez Villena, o mesmo que cualificara a Machado
de «asno con garras».
Cóntase que este único sobrevivinte dos fillos varóns do coronel Álvarez planeou vinga-los seus irmáns e facer xustiza pola súa man. Propúxollo ó pai, que
estivo de acordo. Souberon que aquela operación criminal fora dirixida polo
mesmo capitán de Colón que finxira estar con eles na conspiración de 1931 e que
logo os sorprendeu e atacou na propiedade de Los Arabos. Santiago buscou a
maneira de capturar aquel oficial asasino. E logrouno. Entre el e seu pai e outros
revolucionarios levárono unha noite a Agüita e, no mesmo lugar onde foran
asasinados os tres mozos, no mesmo senlleiro camiño e á mesma hora, fixéronlle
un xuízo sumario e fusilárono.
Despois da caída de Gerardo Machado e do seu oprobioso réxime, a Xosé
Álvarez Pérez, o emigrante, o valente coronel mambí, o galego indomable,
ofrecéronlle diversos cargos oficiais, que el declinou.
Acompañado polas dúas fillas e por Santiago, o único fillo que sobrevivira á
tiranía, morreu na súa casa habaneira da rúa San José o 26 de abril de 1934.
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NOTICIAS SOBRE A VIDA COTIÁ (1890-1898)
Brancos e negros
En Tampa, Florida, circulou a nova de que os negros de Cuba trataban de facer
unha cuestión de raza a revolución comezada en febreiro de 1895. Os cubanos, en
xeral, e o xornal Nueva Hora, dirixido polo negro Morúa Delgado, négano enfaticamente e afirman que a revolución é o movemento de brancos e negros contra o
Goberno español. Para demostrar que non había liña entre as razas, un prominente
avogado branco de Santiago de Cuba saíu con trinta ou corenta mozos das mellores
familias brancas daquela cidade para se uniren ás forzas do xeneral mambí Guillermo Moncada, que era negro e que tiña moitos brancos baixo as súas ordes.
Xenocidio
A só cinco días de asumi-lo mando na illa, o xeneral Valeriano Weyler, que
substituía a Martínez Campos, decretou a reconcentración dos indefensos
campesiños, condenando dese xeito a morreren de fame a máis de trescentos mil
nenos, mulleres e anciáns. Obrigounos a que se concentrasen nas poboacións
sen procurarlles recursos para a subsistencia.
Restos de Colón
A piques de desaparece-lo dominio español en Cuba, un día foi tomada
militarmente a catedral da Habana para exhuma-los restos, de dubidosa
autenticidade, de Cristovo Colón, que repousaban nela dende 1795. Alí estaban
o capitán xeneral, o bispo diocesano, o arquitecto do Estado, un académico de
Historia, dous doutores en Medicina, un mestre de obras e outras
personalidades. Sabían todos que dende 1822 os supostos restos se achaban
nunha caixa de chumbo; e ademais había outra caixa, de caoba, onde disque
puxeran un exemplar da Constitución da monarquía española e varias medallas
e guías da Habana. Pero a sorpresa foi cando retiraron a lápida de mármore,
abriron a urna e só atoparon a caixa de chumbo que tiña no fondo un par de
centímetros de terra e unhas richas de ósos. Nada máis. Ou si: uns retrincos de
madeira que indicaban que a outra caixa fora arrincada do seu lugar, destruída,
roubada.
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Lápida da tumba de Colón.

Grande foi o asombro. O escribán maior tatexaba. Máis que falar, facíanse
acenos que revelaban o desgusto, a contrariedade, o ridículo. Na última, o deán da
catedral gardou todo aquilo no sagrario maior da sancristía, puxeron unha custodia militar permanente, e o 12 de decembro de 1898 sentíronse todos aliviados.
Ese día embarcaron rumbo a España os sospeitosos restos.
Azucre
A cana de azucre era a principal fonte de traballo e de riqueza do país. Tamén
era o cultivo máis difundido, pois ocupaba o 48 por cento da área cultivada
total. Os produtores eran independentes se contaban cos seus propios trapiches
para levaren a cabo co mínimo custo o proceso de transformación industrial da
cana de azucre en augardentes, meles, etc. Cando comezou a guerra de 1895,
só había 1100 enxeños, o que indica un adianto no proceso de concentración da
industria do azucre. Os máis dos donos eran estranxeiros, sobre todo ingleses,
norteamericanos e franceses.
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Envasando azucre.

Trasfegas variadas
A industria do azucre ocupaba moita xente. A forza de traballo era moi variada.
Os que atendían os cultivos, os que traballaban na industria, os administrativos,
os que transportaban a cana, reparaban camiños e vías férreas privadas, os que
coidaban os animais de tiro e arranxaban os carretóns. Traballaban ben os soldados españois licenciados. Os cubanos brancos, negros e mulatos tamén eran bos,
pero na última preferían, aínda que lles rendese menos, ter unha parcela de seu e
vivir dela. Os chinenes, igual que en California, eran bos traballadores, pero
había poucos. Eran moi valorados os canarios, galegos e cataláns, porque se apegaban disciplinadamente ó traballo e reunían «outras calidades recomendables».
Queimas
Cando se estendeu a guerra por todo o territorio, o campo estaba arruinado,
quedaron abandonados tódolos cultivos. Dende finais de 1895, Máximo
Gómez, xeneral en xefe do Exército Libertador, ordenou a política da «tea». «Lo
que se necesita es triunfar, y los medios más eficaces y más resueltos, aunque
parezcan duros, serán siempre los mejores (...). No se debe ser sanguinario, pero
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sí revolucionario radical», dicía. A queima era sobre todo nos canavais, que só
beneficiaban ós donos das fábricas de azucre e axudaban a soste-lo goberno colonial. Os campesiños que simpatizaban cos insurrectos incendiaban eles mesmos
os seus campos de cana. En 1898, das máis de seis mil industrias censadas catro
anos antes, só moeron cana unhas vinte. Iso dá a medida da situación.
Terra arrasada
Se unha columna do exército colonial español atravesaba un lugar, unha zona de
cultivo, arramplaba con cantas viandas e gando atopase. Non deixaban un cabalo nin unha cabeza de gando vacún, e os outros animais eran fusilados ou «desjarretábanos». Queimaban campo e vivendas. E como nada de todo isto facía
mingua-las forzas dos insurrectos, apareceu o famoso decreto de «reconcentración», do cruel Valeriano Weyler.
Armas e beberaxes
Durante a Guerra de Independencia, o Exército Libertador carecía dos medios
máis esenciais. Pelexábase fundamentalmente co machete. As armas de fogo eran
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sobre todo a vella escopeta Lafousier, o Winchester 44 e a carabina Remington do
43. Os españois tiñan o Máuser, de moito alcance, e unha suficiente artillería,
cando os mambises só podían contar con algún canón e, dende logo, cos Máusers
que lle quitaban ó inimigo. En canto a medicinas, ó corpo médico incorporáronse
curandeiros, e botaron man dos remedios tradicionais. Utilizaban purgantes de
sabugueiro, guaguasí, salvadeira de nogueira da India; como vomitivos, o
yaracacao e o ítamo real; para o paludismo, en substitución da quinina, a aguidita,
en extracto de folla ou de casca, o eucalipto, a raíz de limoeiro e a chamada lingua
de vaca; para combate-los infartos hepáticos ou esplénicos utilizaban follas de
casiburi ou lagaña de aura, machucadas.
Enfermeiras
As mulleres que ingresaban nas filas do Exército Libertador adicábanse xeralmente ó coidado de feridos e enfermos e axudaban na organización de hospitais
de campaña. Os hospitais instalábanse en zonas ás que era difícil chegar, ou sexa,
covas na serra ou lugares de abondoso mato na manigua. A atención era moi
rudimentaria.
Esgotamento
Se mal andaban de armas os insurrectos, peor era aínda a súa situación alimentaria. Os campos estaban sen cultivar, arrasados, a partir da reconcentración ordenada por Weyler. De carne só comían por veces algunha ocasional jutía ou paxariños ou un cabalo ferido, inservible, que o sacrificaban
porque non podía camiñar. Mantíñanse precariamente de froitos silvestres.
Conta un cronista mambí que todo o que comeron no seu batallón durante
dúas semanas foron mangos verdes. Tamén comían brotes de palmeiras, así
como verdolaga e outras herbas. 1897 foi un ano singularmente duro. Os
soldados españois estaban totalmente desmoralizados e só combatían porque
llelo ordenaban os xefes. Os rebeldes achábanse cansos debido ás múltiples
dificultades que padecían, pero, ó revés dos seus inimigos, non perderan a
moral. Lemos nunha crónica: «A guerra chegou a ser máis de resistencia que
de batalla; estabamos como dous boxeadores que se estudan procurando o
esgotamento do seu contrario». A falta de mantenza e de roupas caracteri-
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zou a situación do Exército Libertador na última etapa da guerra que remata en 1898.
Autoagresión
É unha historia coñecida: o 15 de febreiro de 1898 escoitouse na cidade da
Habana unha forte explosión. O acoirazado norteamericano Maine afundíase na
baía coa maior parte da súa tripulación. Os ianquis non tardaron en declararlle a
guerra a España. Aquilo fora o pretexto necesario. Que fora obra deles era moi
evidente, pois a metralla que crebou o casco disque saíu de dentro. Botáronlle a
culpa a unha mina dos españois, pero eludiron a creación dunha comisión
conxunta para levaren adiante unha minuciosa investigación. Catorce anos
despois, o acoirazado foi reflotado, levado mar afora e afundido de vez para que a
ninguén se lle ocorrese investigar máis. Xoán Lago, de Mugardos, estivo na
reflotación, en 1912. Coñece toda a historia. Pero é o caso que aquel día de

O acoirazado Maine.
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febreiro non se falaba doutra cousa na cidade. Os xornais daban conta do suceso.
Falábase del nos parques e falábase nas rúas, de balcón a balcón. E ata se
improvisaron coplas.
Intromisión
Dende o punto de vista militar, a inmediata intervención norteamericana
beneficiou os esgotados combatentes mambises, xa que foron providos de
comida, roupa e algunhas armas. Pero logo reflexionaron e aquela intromisión
non lles gustaba en absoluto. A guerra era un contencioso entre cubanos e
españois. España, de feito, xa a tiña perdida. E agora viña un terceiro, a quen
ninguén chamara, para frustra-lo triunfo mambí e condiciona-lo futuro do país.
Producíronse múltiples incidentes. Os primeiros ocorreron cando os cubanos
foron excluídos dos actos de rendición de Santiago de Cuba. Viría logo a
Emenda Platt, a instalación da base naval de Guantánamo...
Vida na cidade
Cando rematou a guerra, a cidade da Habana tiña uns 230 000 habitantes.
A metade da poboación contaba cun bo servizo de auga corrente; o resto mercáballela ós augadores ambulantes. Era puntual a recollida do lixo. Na maioría
das cidades usaban nas vivendas pozos en vez de inodoros. En xeral, a hixiene
era deficiente, o que favorecía a aparición de epidemias. Todo isto agravado
polas rúas estreitas e sen pavimento.
Na capital do país, había iluminación pública con petróleo e con gas. Nas
demais cidades só se alumaban as prazas e os centros de reunión. Como transporte
urbano, utilizábase o tren, o tranvía tirado por cabalos e as carruaxes de alugueiro.
Barullos
A Habana era unha cidade leda, extravertida, barullenta. Da mañá á noite.
O tanxer das campás, os pregóns cantareiros dos vendedores ambulantes, o
toque de tambor dos soldados, o arrolar de ferro contra pedra dos carruaxes, a
xente que falaba e falaba, con forte voz rúa adiante, nos soportais, nas beirarrúas,
nos mercados.
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Carruaxes diante do Teatro Tacón.

Movemento
Era tamén unha cidade industrial. Por aqueles anos chegou a haber 36 fábricas
de cigarros e 120 de tabaco. As maiores empregaban ata 400 obreiros. Abundaban os pequenos negocios en plena rúa. Os chineses vendían comestibles en postos fixos; os galegos e os asturianos rexían bodegas (tendas de víveres) ou
ocupábanse da transportación, en carretóns de cabalos. Galegos eran tamén os
que vendían carbón vexetal rúas adiante. Estaban, ademais, os vendedores
ambulantes de pan, de froitas, de auga, de doces, de galiñas, de leite. Había
moitos cafés. Todo o comercio estaba aberto ata as dez da noite. Os grandes
establecementos (de roupa, zapatos, regalos) achábanse ó día en canto ás novidades de Francia e dos Estados Unidos.
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Mulleres
As mulleres traballaban de criadas, amas de cría, cociñeiras. Tamén se empregaban
nas fábricas de tabaco e nos talleres de costura, lavado e de pasa-lo ferro. Con
salarios miserables. Estaban logo as mestras, as actrices. No comercio,
case non existía a ocupación feminina. Cando había algunha dependenta, era case
sempre estranxeira.
Igrexa e clases sociais
Os ricos estaban separados dos pobres nas igrexas. Anos atrás, as señoras ían
á igrexa que tiñan no barrio e tras delas ía sempre unha escrava levando a cadeira
que utilizaría a señora para sentar. Pero isto xa non pasaba neses últimos anos do
século. Contaban con cadeiras preferentes nos templos, reservadas de antemán.
Dábase este aparente paradoxo: familias moi devotas eran, ó mesmo tempo,

A Catedral da Habana.
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anticlericais. Caso único en América. Isto ocorría porque os curas eran maioritariamente españois (non ían máis alá dun tres por cento os nativos), con mentalidade colonialista e, xeralmente, arredados do pobo. A xente do común só
entraba nas igrexas cando había grandes cerimonias, como na Semana Santa.
Sentían unha auténtica xenreira polo crego. Había hostilidade cara á igrexa
pública e, por iso, era frecuente ver imaxes nas casas.
Acudían moitas persoas, por exemplo, á procesión nocturna da Virxe de
Monserrat. Ademais da devoción, era atraente o espectáculo da imaxe levada en
ombros, con acompañamento de banda de música, e cadaquén portando o seu
fachico no cabo dun pau. Venerábana por se-la patroa dos bombeiros.
As festas de Papá Silvestre
No barrio habaneiro do Cerro, había un cabido negro, rexido por un tal Papá
Silvestre, que durante a Guerra de Independencia todo se lle volvía facer festas
e máis festas. Por ser aquilo tan festeiro, foi gañando a antipatía de moita xente,
dada a situación que vivía a illa. Cando a guerra acabou, sóubose que as festas
eran para recadar diñeiro destinado á revolución, sobre todo para levarlles axuda
ós que estaban deportados en África.
Carruaxes
A Habana tiña unha ordenanza que regulaba o servizo de carruaxes. Había
milleiros deles, todas do modelo chamada Victoria, ben equipadas e tiradas por un
lixeiro cabalo cubano e cun pesadísimo arnés español. Andaban a gran velocidade.
Podían collerse a calquera hora do día ou da noite, en calquera parte da cidade.
Seguridade
A seguridade persoal nas cidades era moi precaria. Abundaban os escándalos nas
rúas. Había roubos e ata asasinatos dentro dos teatros. Un xornal imparcial
dicía: «Oiga nuestra súplica, Señor Gobernador Civil: no le pedimos hoy ni
autonomía, ni libertad, ni gobierno propio, ni cámara, sino simplemente seguridad individual, protección de nuestras vidas y haciendas. Es todo lo que puede
pedírsele al jefe de un ejército invasor en país conquistado».
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Subsistencia
Na Habana chegou a haber máis de vinte mil persoas que non tiñan materialmente
que comer nin onde durmir. Moitas fábricas de tabacos estaban cerradas. Pasaban
de cinco mil os operarios que tiveran que emigrar a Tampa, Cayo Hueso e Nova
York, para poder subsistir.
Movemento portuario
Víase moito movemento no porto habaneiro. En terra firme, ó longo dos
peiraos, había mareas de mercadorías: café, azucre, ron, froitas...
Proteccionismo
Cando o Banco Español suspendeu os pagamentos, o azucre estaba depreciado
e a man de obra envilecida polas tarifas do Bill Mac-Kinley, que protexía a
importación de tabaco en rama ós Estados Unidos e impoñía elevados dereitos
ó tabaco torcido.

Lotería
Houbo un escándalo coa lotería. Xa fora cantada a bola co número 367, premiado
con 200 pesos, e pouco despois anunciouse o mesmo número co premio de cen
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mil. Os que presenciaban o sorteo armaron fortes protestas. Aclarouse finalmente
que o erro fora no canto e non na bola. Pero a protesta seguiu.
Comidas, baños, cadelos
No apartado barrio habaneiro do Vedado, había unha casa de pensión dun francés
que disque era o mellor cociñeiro de Cuba. Estaba casado cunha alemá. Tiña
cómodos cuartos, ben aireados. O mar bañaba a rocha coralina na mesma beira
daquela casa. Os pescadores, brancos e negros, saían nos seus botes a pescar.
O único perigo naquel arredado lugar eran os cans vagabundos, descendentes dos
sabuxos cubanos que foran levados alí para coidaren as quintas. Debido á afluencia de tiburóns, non era recomendable bañarse no mar aberto, pero caváranse
unhas piscinas na pedra e había uns túneles que permitían que entrase nelas a auga
do mar. Estaban cercadas e tiñan teito para protexerse do sol.
Luz eléctrica
Fíxose o primeiro ensaio de luz eléctrica no Parque Central da Habana. Un
ensaio privado que presenciou o gobernador civil. Este parque e o de Isabel a
Católica, tamén na capital, foron os primeiros lugares de Cuba onde houbo este
tipo de iluminación.
Hoteis
Os hoteis, en canto a edificios, atención e limpeza disque eran tan bos como os
de Estados Unidos. Cociñaban moi ben os peixes e as carnes. Abundaban os
vexetais e as froitas. Utilizábase aceite de oliva. O café era servido, de 5 a 8 da
mañá, en salas especiais, e era acompañado de galletas e unha laranxa. O xantar
servíase de 10 a 12 e a cea (comida principal do día) servíase de 5 a 8 da tarde.
Incluíanse viños españois. Despois das comidas, os homes fumaban cigarros ou
habanos e nesa estaban unha media hora mentres falaban coas señoras. Tamén
se fumaba nas salas das casas, nos bailes, nos tranvías. Só estaba prohibido fumar
nos teatros pola razón de que isto impedía ve-los actores. Para acende-los puros
utilizábanse mistos de cera de dobre cabeza.
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Daiquirí
Foron os norteamericanos os que crearon esa bebida universal que todos
coñecemos por daiquirí. Cando desembarcaban, durante a guerra, en Daiquirí,
aprenderon cos cubanos a tomaren ron e augardente con auga e azucre; eles
engadíronlle o xeo e comezaron a chamar a aquela mestura co nome do lugar.
Para os cubanos aquilo era mojito.
Xeo
O xeo viña dos Estados Unidos, en barco. Descargábano nun lugar da Habana
chamado Pescadería, a unha banda do concello, detrás do Castelo da Forza.
Pouco a pouco foise estendendo e xa podía adquirirse extra muros, nas rúas
Belascoaían, Neptuno, Oquendo...
Propina
Non era usual a propina nos teatros nin nos pequenos restaurantes e cafeterías.
Nun comezo só se daban e aceptaban propinas nos restaurantes de certo luxo
como o Fornos, Los Hermanos, Carabanchel.
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Música
Discriminábase, durante os anos da colonia, todo o que fose cubano. O gran
músico Esteban Salas deixou moita música relixiosa, que chegou a Roma, pero
non se cantaba en Cuba. Na Habana, cantábase e executábase música de tipo
español ou italiano, por exemplo as panxoliñas de Nadal. Os órganos eran en
xeral moi malos. O único realmente bo era o da catedral habaneira, doado polo
famoso negreiro Joaquín Gómez. Custoulle á beira de cen mil pesos ouro.
Xeados
Co xeo veu o xeado, que nun comezo só se vendía nos arredores do Parque
Central da Habana, nos hoteis Inglaterra, Alemán, Telégrafo...
Enterros
No campo, facíanse os enterros dacabalo. A xente baixaba dos cerros co cadáver
amarrado enriba dunha besta. Os enterros dos pobres facíanse a pé, co ataúde
sobre os ombros, alternándose na carga. Cando se trataba de xente rica, a carroza
mortuoria ía tirada por tres parellas de cabalos. Cada parella levaba a cada lado
un zacateca. O que guiaba era tamén un zacateca de uniforme. Os zacatecas
sempre eran españois, con uniforme vermello e azul, traxe de pantalón curto e
bicorne. En realidade, eran traxes de refugallo do vicerreinado de México que
mandaban para Cuba.
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Ritmos
O tamal de millo é mexicano (vén da cultura maia). A canción cubana é tamén
de orixe mexicana. O zapateo campesiño, que non bailaba o negro senón o
branco, chegou de España, pero a través de México. A Habana ten, dende
sempre, moita influencia mexicana. A Habana tiña contacto moi seguido con
México e co sur dos Estados Unidos. En troques, a rexión oriental cubana estaba
máis vinculada con Xamaica, Haití, Venezuela, Martinica e Guadalupe. Todas
estas mutuas influencias eran moi evidentes a finais do século XIX.
Lectura de fábricas de tabaco
Na segunda metade do século XIX, estableceuse a lectura nas fábricas de tabaco.
Durante o traballo, alguén lía para todos. E obreiros sen escolarizar adquirían por
este medio un nivel cultural equivalente ó do máis instruído. Ademais das obras de
divulgación, ían coñecendo as narracións de Verne, Tolstoi, Dostoievski e, sobre
todo, as de Zola e Víctor Hugo.
Guayabera
A guayabera (que nun comezo se chamou yayabera) foi creada por un xastre andaluz
que vivía en Sacti Spíritus, á beira do río Yayabo. Nos primeiros tempos, era vestimenta
de home rico. Estaba feita de fío de Holanda e levaba un mínimo de 125 botóns de
nácara. Usábase con sombreiro de jipijapa. Andando o tempo, popularizouse e
converteuse na prenda que o campesiño utilizaba en festas e guateques.
Transporte urbano
O tranvía da Habana, en 1898, era tirado por cabalos. Todo o transporte urbano
era de tracción equina, agás un tranvía, un xeito de ferrocarril de carbón que ía
ós barrios de Marianao e do Vedado.
Traballo da zafra
Durante a zafra azucreira, había demanda de mulleres negras, que recibían o
mesmo salario que os obreiros, porque eran constantes, realizaban ben o
traballo e facían que os seus maridos cumprisen. Tamén o negro, en xeral, era
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máis constante que o branco ou o mulato, pois estes dábanse ó xogo e, en
consecuencia, resultaba difícil contar seguido con eles. Para cargar cana, arar,
reparar camiños e tender vías férreas, os donos das centrais preferían os galegos
e os canarios. Disque eran constantes e non tiñan maiormente vicios. Para o
corte de cana e para o cultivo ía mellor o nativo e, sobre todo, se era negro, pois
rendía moito e non fumaba (como facían os españois), evitando así o perigo de
incendios.
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Leite
Os carros en que se transporta o leite nas cidades son tirados por mulas, burros ou
pequenos cabalos. Algunhas veces o leiteiro leva directamente as vacas ata a porta
das casas e móxeas diante do cliente no cacharro que este lle pon nas mans. Isto
último anula a tentación de botarlle auga.
Etnias
Hai unha gran mestura étnica na capital. Vai dende o negro escuro ata o mulato
de cor de oliva, que recibe diversas denominacións, como «café con leche»,
«pino amarillo», etc. Hai tamén brancos, naturalmente. E hai sesenta mil
chineses (e ningunha chinesa). Os negros e os chineses empréganse xeralmente
no servizo doméstico.
Baño de cabalos
Centos de cabaliños van e veñen pola cidade da Habana arrastrando diversas
carruaxes. Pero denantes de comezaren a tarefa, gozan dun baño de mar. Ó final
do Paseo do Prado, que se abre sobre a badía, hai un lugar moi axeitado para
estes baños de cabalos. Entre as sete e as dez poden verse longas ringleiras de
equinos agardando a súa vez.
Ruídos
As campás da Habana soan tarabeleiras cada mañá. Todas. En cada esquina,
en cada barrio. A este ruído hai que engadi-lo canto dos galos, sobre todo o
estridente e fachendoso canto dos galos de pelexa.
Un viaxeiro dicía que non había no mundo cidade máis barullenta que a capital
de Cuba, pois, ademais dos amenceres con galos e campás, salienta o algareo dos
rapaces e o pregón dos vendedores ambulantes, así como o resoar das carruaxes
sobre as lastras. Todo un concerto sonoro, ampliado pola proximidade das paredes
nas rúas estreitas.
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Revistas galegas de Cuba (século

XIX).
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APÉNDICES
I. JOSÉ MARTÍ E OS GALEGOS

Referencias xornalísticas e literarias
José Martí (1853-1895) foi o artífice de Guerra de Independencia que estalou o
24 de febreiro de 1895. A súa traxectoria como patriota é verdadeiramente
exemplar. Consagrou a vida, breve pero intensa, á liberación de Cuba.
Nacera na Habana, de pai valenciano e nai canaria. Con 16 anos foi declarado «enemigo de España» polas intransixentes autoridades coloniais. Vai á cadea e
logo é sometido a traballos forzados nunhas canteiras. Máis tarde é deportado á
Península. Completa o bacharelato en Madrid e na Universidade de Zaragoza
remata as carreiras de Dereito e de Filosofía e Letras.
Viaxa por Europa e América. Reside sucesivamente en México, Guatemala,
Venezuela e Estados Unidos. Colabora nos xornais, funda revistas, revélase como
un dos máis grandes poetas do seu tempo. En Nova York, dá clases, escribe
enteira La Edad de Oro, unha revista precursora «para os nenos de América», une
os patriotas que loitaran durante a Guerra dos Dez Anos (1868-1878). Funda o
Partido Revolucionario Cubano e, unhas semanas despois de comezada a guerra
de 1895, sae para a illa co xeneral Máximo Gómez e outros compañeiros. Arriba
a terra cubana o 11 de abril. Morre en combate en Dos Ríos o 19 de maio. Os
seus restos repousan nun mausoleo erixido no cemiterio de Santiago de Cuba.
Publicou: Abadala, teatro (1869), El presidio político en Cuba, testemuño
(1871), Amor con amor se paga, teatro (1876), Ismaelillo, poesía (1882), Versos
sencillos (1891), Amistad funesta, novela (1885). A súa obra completa –que
abrangue tamén artigos, cartas, manifestos, discursos e textos dispersos dados a
coñecer en diferentes publicacións– está editada en 27 volumes.
José Martí, poeta, pensador, patriota, Heroe Nacional de Cuba, é unha das
grandes figuras do século XIX en América. É venerado como un prócer de
dimensión continental.
Martí nunca estivo en Galicia, pero nos seus escritos tense referido máis
dunha vez a personalidades, lugares e acontecementos do noso país. Hai algúns
anos adiqueime a investiga-la diversa ollada martiana sobre nós. E diso vai aquí,
neste apéndice, unha mostra, un resumo das súas referencias.
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Martí nun mitin en Tampa.
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Nun artigo publicado, o 6-9-1881, en La Opinión Nacional, de Caracas,
titulado «Noticias de España», refírese ó rei Afonso XII e di que «Un extraño
incidente y una delicada aunque inoportuna galantería, señalaron su llegada a El
Ferrol». Menciona tamén esta cidade galega, xunto con Cádiz e Asturias, no seu
«drama indio» titulado Patria y Libertad, escrito en Guatemala.
Ó longo da súa obra aparece a cidade de Santiago (de Compostela) máis
dunha vez. Cítaa cando fala do arcebispo compostelán que interpelaba ó goberno dende o seu asento no Senado. Volve citala cando menciona ó arcebispo Payá
y Rico, quen disque dixo que «el Pontífice quiere ver a sus hijos de la Iglesia y
no a los que hacían de la Iglesia antifaz y mampuesto, y medio de logro». Nun
extenso e fermoso poema (escrito en México cando contaba só 23 anos) que lle
adica á poeta cubana Rosario Acuña, que se atopa en España, na metrópole
opresora, exalta a Cuba, a súa paisaxe, o sol, as xentes e dille:
¿Tú, apretada en el pecho del invierno,
Ardiente hermana mía?
¿Tú, presa en tierra fría,
Hija de tierra del calor eterno?
Y el puerto del Caney, hogar paterno
Te dio, y amante halago,
Dulcísima caricia,
Y truecas a tu plácido Santiago
Por el rudo Santiago de Galicia?

Nun artigo que publicou no mesmo xornal caraqueño que acabamos de mencionar, refírese, en xaneiro de 1882, ó santiagués Aureliano Linares Rivas dicindo que é un dos «grandes tenientes» de Sagasta. Volve citalo uns meses despois á
beira de Pelayo Cuesta, Balaguer e Navarro; di que pertencen á «ala radical, que
usa a la monarquía como pretexto y en realidad la odia». Máis adiante chámalle
«orador muy brioso» e engade: «(...) renunció al puesto altísimo que por buen
amigo de Sagasta y gran molestador de Cánovas gozaba en la administración de
justicia, y anunció que pediría en Cortes el restablecimiento del jurado. A Linares
Rivas se le unieron todos los tenientes que comandan el ala radical».
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No mesmo xornal venezolano menciona a outro galego ilustre nesta cita:
«(...) el astuto Martos, el poderoso Salmerón, el sensato Montero Ríos», e máis
adiante: «Hubo algunos como Montero Ríos, abogado de la Revolución, que en
el espacio de una semana, y de la mano del omnímodo gobierno, en Madrid
mismo, lanzó, preparó e hizo vencer su candidatura con suma lujosa de votos
favorables».
Noutro traballo, no que se refire a varios escritores españois, expresa que
Palacio Valdés é sincero, Cánovas reservado, Campoamor un chusco e Valera
que non é quen de andar sen muletas, di que «la Pardo Bazán escribe su español
airoso». O nome de autora de Los pazos de Ulloa aparece tamén nun caderno de
apuntamentos que foi atopado entre os papeis de Martí, e que se supón que contiña proxectos de traballos que non chegou a elaborar. Nunha carta de 1892,
dille a Gonzalo de Quesada, o seu testamenteiro literario: «No me dé Vd. café
rehervido. No me dé Vd. claveles de invernadero. No me le ponga Vd. a la
camisa del guajiro cuello de Londres. No me sirva Vd. en cucurucho de Galdós,
o en rizo de la señora Pardo Bazán, albaricoques de Francia». Destaca a «autoridad literaria» de dona Emilia e fai seu o contido dunha carta dela ó marqués del
Premio Real, na que, falando de Shakespeare, expresa: «Recuerda Vd. en Hamlet los groseros equívocos con que éste abochorna a Ofelia?».
De Concepción Arenal ocupouse en varias ocasións. Nun traballo de maio
de 1882 consigna, a propósito dos cárceres españois:
Los alcaides de las cárceles son verdugos de los presos que no los sobornan, y
compañeros de los que los sobornan. Y una flor que cae en un presidio en España
sale llaga. En verdad, es tiempo de atender a esa señora ilustre y modestísima, que
pide con acento de evangelista y de profeta que se truequen en penitenciarías los
presidios y éstos y las inmundas cárceles, en escuelas para los pecadores.
Concepción Arenal se llama esa dama ilustre; no tiene España otra más grande.

Nun artigo que titula «Prosa de próceres» sinala: «Escribe Concepción Arenal, una señora de oro, con mente hecha a pueblos».
O xornal La Nación, de Bos Aires, publica o 16-10-1887 unha carta de José
Martí, enviada dende Nova York. Nela trata diversas cuestións. Menciona dúas
sociólogas notables, unha de Nova York e outra de Princeton, e di que o dato
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non é exclusivo dos Estados Unidos, «porque de penitenciarías y de derecho
internacional, por ejemplo, no hay quién sepa más que Concepción Arenal, una
española a quien, poco después de haberla premiado con medalla de oro en Dinamarca por un libro admirable sobre cárceles, la halló un visitante respetuoso zurciendo medias».
Xa sabémo-la historia de Carolina Otero. Nacera en Valga (Pontevedra) a
finais de 1868 e morreu en Niza (Francia) en 1965. Era unha fermosa muller.
Afeccionada á danza dende moi nova, chegaría a triunfar como cantante e, sobre
todo, como bailarina nos mellores escenarios de Europa e de América. A súa
beleza fascinou a empresarios de espectáculos, banqueiros e aristócratas. Recibía
enormes sumas polas súas actuacións. Entre os seus admiradores, e poida que
ocasionais amantes, estaban Guillermo o emperador de Alemaña, Leopoldo de
Bélxica, o Duque de Orleáns, o Príncipe de Gales, Pedro de Prusia... Pretendérona algúns personaxes que se suicidaron ó seren rexeitados por ela, como
un oficial de apelido Payén, que se matou dun tiro no bosque de Boloña; o
conde Piriveski, que fixo outro tanto na porta dun hotel parisiense, e outros.
Conta un cronista que cada tanto os vendedores de xornais en París pregoaban
a noticia «dun novo suicidio a causa da Otero». Viviu unha existencia opulenta,
rodeada de luxos, pero sempre axudou os necesitados, quizais tendo saudade da
súa mísera infancia. La Bella Otero, nome artístico que percorreu o mundo,
dilapidou millóns nos casinos europeos. Velliña xa, esquecida, vivía en Niza
dunha cativa pensión e disque no cabo da súa vida chegou a lega-lo pouco que
lle quedaba ós pobres de Valga mediante testamento. Algo máis ben simbólico.
Actuou en Nova York en 1890. José Martí, nun artigo que publicou no xornal porteño La Prensa, describe o outono na grande urbe do norte e vai sinalando lugares, xentes e aconteceres. Fala dos irlandeses retirados, dos patriarcas
hebreos, dos mozotes alemáns, das carruaxes, da dama de pel branca que guía
catro cabalos. E redondea a información sobre a cidade «donde triunfa la Otero,
la española de cara de virgen, la que cuentan que vivió en amores con el rey
Alfonso, la que seduce con el poder de los ojos más que con el de su canto y
baile, al público enamorado del museo del Edén».
Quere vela no escenario, quere aplaudila e alguén invítao a ir ó teatro.
Pero hai unha cuestión de principio: na entrada ondea unha bandeira española, o símbolo da monarquía que oprime a súa illa. El, que encabeza a loita
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La Bella Otero, por Rouvière.

independentista, non pode entrar. Queda por alí, na beirarrúa. A xente vai
chegando. Antes de que comece a función, a bandeira é retirada. E entón, si,
entra. Lembrando o acontecido, escribiría:
El alma trémula y sola
Padece al anochecer:
Hay baile; vamos a ver
La bailarina española.
Han hecho bien en quitar
El banderón de la acera;
Porque si está la badera,
No sé, yo no puedo entrar.
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Ya llega la bailarina:
Soberbia y pálida llega:
¿Cómo dicen que es gallega?
Pues dicen mal: es divina.
Lleva un sombrero torero
Y una capa carmesí:
¡Lo mismo que un alelí
que se pusiese un sombrero!
Se ve, de paso, la ceja,
Ceja de mora traidora:
Y la mirada, de mora:
Y como nieve la oreja.
Preludian, bajan a luz,
Y sale en bata y mantón,
La Virgen de la Asunción
Bailando un baile andaluz.
Alza, retando, la frente;
Crúzase al hombro la manta:
En arco el brazo levanta:
Mueve despacio el pie ardiente.
Repica con los tacones
El tablado zalamera,
Como si la tabla fuera
Tablado de corazones.
Y va el convite creciendo
En las llamas de los ojos,
Y el manto de flecos rojos
Se va en el aire meciendo.
Súbito, de un salto arranca:
Húrtase, se quiebra, gira:
Abre en dos la cachemira,
Ofrece la bata blanca.
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El cuerpo cede y ondea:
La boca abierta provoca;
Es una rosa la boca:
Lentamente taconea.
Recoge, de un débil giro,
El manto de flecos rojos:
Se va, cerrando los ojos,
Se va, como en un suspiro...
Baila muy bien la española
Es blanco y rojo el mantón:
¡Vuelve, fosca, a su rincón
El alma trémula y sola!
(Incluído no poemario Versos sencillos. Nova York, 1891)

Outra personalidade feminina galega que mereceu a atención de Martí foi Rosalía de Castro. Fixera el dez anos cando se publicou Cantares gallegos, obra que circulou moito na Habana, e tiña doce cando comezou a estudar na Escola Primaria
Superior Municipal, co prestixioso educador e poeta Rafael María de Mendive, que
se convertería no seu entusiasta guía e mentor a pouco de calibra-la intelixencia
daquel rapaz excepcional. Mendive coñecía moi ben a obra rosaliana. Teño para
min que entre a poesía que lle foi inculcando ó seu discípulo estaban os versos do
mencionado poemario.
É sabido que Follas novas foi editado na Habana (aínda que se imprimiu en
Madrid) o ano 1880. Dende os comezos dese ano, Martí vive exiliado nos Estados
Unidos. Foi en Nova York onde se atopou co libro, e leuno, polo que veremos.
En xaneiro de 1891, escribiulle unha carta a Vicente G. Quesada, embaixador
arxentino en Washington. Teimaba unha vez máis, como o fixera ante delegados
á Conferencia Internacional Americana, denunciando os propósitos asoballadores
do poderoso veciño do norte. Agora ía comezar outra importante xuntanza: a
Conferencia Monetaria Internacional, tamén convocada polos Estados Unidos.
O goberno do Uruguai outórgalle a Martí plenos poderes para que o represente
nese evento. Non lle agrada ter que participar, pero «por razones de conveniencia pública y de decoro personal», comprende que non debe negarse.
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E sen máis, para definir unha situación, para explicar, como nunha parábola,
o seu comportamento nesa circunstancia, dille ó seu amigo: «(...) aparte de la
distinción que de veras me conmueve (...) no queda más remedio, siendo como
soy quien de público he alzado (...) esta bandera, que decir como la poetisa
gallega Rosalía de Castro al publicar el segundo tomo de versos en dialecto:
“N´era cousa de chamar as xentes á guerra, e desertar d´a bandeira, qu´eu
mesmo había levantado”».
Obviamente lera Follas novas, retivera na memoria esta frase do prólogo da autora e facía súas tales palabras, que agora insería nunha carta para fixar unha posición
ética, para concretar unha conduta, unha actitude, tal como fixera Rosalía once
anos antes.
Dous significativos artigos
Ademais de se ocupar nos seus escritos de personalidades galegas desta banda do
mar como Concepción Arenal, dona Emilia, Rosalía, o P. Feixóo, Montero Ríos,
etc., referiuse Martí a figuras relacionadas directamente coa loita do pobo
cubano pola independencia. Máis dunha vez salientou, en artigos e discursos, o
valor, a bravura do emigrante galego Francisco Villamil, quen acadara o grao de
xeneral mambí, na Guerra dos Dez Anos.
Sobre outros dous emigrantes escribiu senllos artigos que, polo eloxio que
deles fai e pola súa escintilante prosa, transcribimos a continuación.
JOSÉ MARTÍNEZ, «EL GALLEGO»
¡No es, no, contra los españoles contra quienes se levanta en Cuba el país, sino
contra los que en un corazón de diez y ocho años, porque ama la libertad donde
la ve ofendida, porque defiende la independencia de España en Cuba como en
Galicia defienden la independencia de España los gallegos, le clavan un puñal
en la sombra! Pero los cubanos levantaron el cadáver del pobre niño español, lo
envolvieron en su bandera, lo tendieron en su liceo, lo llevaron en hombros a
la sepultura. Los hijos de España, más grandes que España, vuelven amor por
odio, y no aborrecen al español, sino al que con nombre de español afea por sus
crímenes y despotismo la naturaleza, y a puñaladas o a balazos ceban la
crueldad, oreada en la plaza de toros, en los que aman y defienden el derecho
humano.
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Tradución ó galego por Xosé Neira Vilas.

José Martínez era de lo muy pobre del mundo. Sus letras cabían en un puño,
las pocas letras que pudo enseñarse, de codos en el mostrador, a la hora callada, o
en la puerta de la casa ambulante, con el libro sobre las rodillas. Nació con alma
propia, y desde su primera niñez buscó por sí el trabajo que por su cariño a Cuba
le negaban sus compatriotas. Hoy era aprendiz, y luego dependiente, con aquella
inquietud vaga y profética del hombre valeroso que en todo está como de paso y a
disgusto cuando el extremo de la vejación, y la hora buena, llaman la sangre a
superior empleo. Grandeza es lo que parece ociosidad, y larva de héroe el que no
se acomoda a una ocupación mezquina en los tiempos heroicos. Como de familia
era el gallego en las casas cubanas de Tampa; y como suyo le abrió el Cayo un taller,
cuando quiso ponerse allí al oficio. Aún lo recuerda Patria, bravo y desmañado,
diciendo en la tribuna de un taller español de Tampa sus ideas liberales, ante un
silencio mortal: se secó con la manga al bajar el sudor de la frente, como el herido
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que va a caer se enjuga a tientas la sangre que le inunda el rostro. Aún lo recuerda
Patria, al pie de cuanto había que cargar, de centinela al dintel de los enfermos,
de estribo a los ijares del caballo, de abanderado en los días de procesión. Patria
lo ve aún, en su camiseta de trabajo, pintando afanoso los estantes de la tienda
que el agradecimiento cubano le levantó, en premio mínimo de sus servicios, al
general Roloff, y que le mantendrá, por decoro y por ternura, el agradecimiento
cubano. Y a todo estaba él, y entraba y salía en la casa con aires de dueño, porque
no sabía como sentirse menos que hijo de aquel que le hablaba del valor de
Villamil, y de la caballería de Diego Dorado. Servía la tienda mal José Martínez,
o respondía con la voz desatenta de quien está, en la carrera de la gloria, picando
ancas. Y sabía de intrigas; y a quien a Cuba le quería hacer mal, o le quería a
Cuba poco, lo odiaba de todo corazón. De persona era extraño, y como dejado
a medio tallar en el nacimiento, para que en las ansias de la libertad se le acabase
y hermoseara el rostro feo y rojizo. Hablaba como de lejos, y como quien sabe lo
que no dice, y va a poder. Y un día, al volver de una esquina, amaneció la pobre
criatura muerta de una puñalada.
Por los muertos, no se ha de llorar: se acarica la mano fría, se baja la cabeza,
y se le abre paso al misterioso caminante: se ase con mano más nerviosa la bandera que se ha jurado no dejar caer: se peleará por tu memoria, gallego bueno y
querido, hasta conquistar, para cubanos y gallegos, la libertad que amaste. Pero
sube a los ojos la emoción, la emoción del orgullo patrio y la fe en el porvenir, al
ver tendido en la casa de Cuba, con la bandera al pecho, al pobre niño español
que murió a mano oculta, allí donde viven cara a cara, en la irreconciliable pelea,
criollos y españoles; al ver desfilar ante el lujoso ataúd, comprado por Cuba
agradecida, el pueblo de cubanos, con la cabeza descubierta, y los niños cubanos,
hijos de héroes y poetas, que lloraban por su pobre gallego, y las cubanas; al ver
pasar en hombros el cadáver, con la guardia del club «Diego Dorado», aquel
bravo andaluz que cayó por Cuba, y los coches silenciosos y vacíos y el pueblo
entero a pie, allí donde un torreón maligno e imprudente flamea al aire el pabellón español, en la tierra misma adonde vienen a pedir pan los españoles que no
lo hallan bajo él, allí donde los españoles que aman a Cuba mueren asesinados.
(Patria, 28 de xaneiro de 1893)

404

 

GALEGOS QUE LOITARON POLA INDEPENDENCIA DE CUBA

PABLO INSUA
Sería injusticia suma, y suma ingratitud, al hablar de los gallegos en Cuba, no
poner una flor de las que no se secan sobre la sepultura cubierta de nieve de Pablo
Insua. El fue el héroe modesto y eficaz de la tentativa de los cubanos por la
independencia, después del Zanjón: el héroe en New York. Quien no conozca la
larga lucha de Galicia por sus derechos ofendidos, la emigración voluntaria de sus
mejores hijos en busca de justicia y dignidad, la levadura sorda y creciente de
emancipación del terruño arruinado en torno al pazo feudal, el partido formal de
independencia creado en Galicia con lo mejor del país, hubiera extrañado aquella
pasión de hijo, aquella abundancia de la bolsa, aquella república viva y ardiente,
con que defendía Pablo Insua la libertad cubana. Todavía al pie de su cadáver
hubo quien, con poco conocimiento del mundo, dudó de la sinceridad de aquel
magnífico gallego. Y hoy, el que dudó, le pone la flor sobre su tumba.
De cuerpo era pequeño, combo y cargado de canas. En su hablar había pena,
como la de quien lleva en sí la de los demás; y cultura, y decisión. Dos clubs eran
por entonces los más activos en New York, y los dos eran de obreros suyos porque
aquel gallego no daba obra en su casa sino a quien pagaba el diezmo de ella a la
Independencia de Cuba. Pero el dinero era lo de menos: lo que de hermoso había
alrededor de él, era la mesa de los obreros todos cuando comían con Insua a la
cabecera, y él sirviéndoles y regañándoles, contaba sus penas de hombre que no
ha podido vivir en su patria con decoro, y encendía el corazón a los que lo tenían
dormido. Con la una mano pasaba el tasajo, y con la otra el sermón.
Su casa era la de los clubs, y toda ella era sesión permanente. Ya escogiesen el
tabaco, ya lo picasen, ya lo aromaran y mezclasen, él andaba, de máquinas a cajones,
leyéndoles el papel del día, o el discurso último, o la conferencia cuya impresión costosa había pagado él solo. Y tenía empeñado, en cuanto la fábrica le produjese, todo
lo que excediera de los gastos de su mantenimiento, para el tesoro de la revolución.
No había que pedirle el dinero a aquel gallego; había que rechazárselo. Tal parecía
que estaba haciendo penitencia, y que quería, a fuerza de abnegación, hacerse perdonar alguna culpa, –la culpa de vivir mientras los hombres son esclavos.
Su muerte fue muy bella. Estaba en guerra Cuba, que no vio en la tentativa
nueva la unidad y empuje necesarios a la confianza, y había quedado sin jefe una
casa de mujeres y de niños, una casa en que había un recién nacido. Era mucha
la nieve aquel día primero de mes, cuando el gallego Pablo Insua, el anciano
enfermo y fatigoso, iba sin que nadie lo supiese llevar el sustento a aquella casa
cubana. La nieve era mucha. Salió apresurado de la casa en que lo bendecían, sin
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dar tiempo a las gracias, ni a una taza de té. Cruzó la calle helada, con la mano
al corazón. Subió muy de prisa, como huyendo de su generosidad, las escaleras
del ferrocarril. Y cayó muerto.
(Patria, 5 de decembro de 1893)

Martí sentía especial admiración polo comportamento exemplar de Pablo
Insua. Xa se tiña referido a el como valente defensor da causa independentista
de Cuba nun discurso que pronunciou en Nova York o 10-01-1891. E nun
artigo publicado en Patria, o 14-5-1892, escribiu: «Hoy llega a Patria una carta
que no puede extrañar a quien, en Nueva York mismo, vio caer muerto al
gallego Insua, al anciano Insua, cuando volvía de dejar su óbolo en la casa de
donde acaba de salir para la guerra, sin pararse a oír a su mujer y a sus hijos, el
general Calixto García. El gallego Insua alimentaba dos clubs. El gallego Insua,
que era un hermano mayor para sus trabajadores, no admitía en su manufactura
a quien no se obligara a contribuír a la revolución. El gallego Insua, amigo de la
acción con idea, se enojaba hasta saltársele las lágrimas, porque no se le aceptaba
la suma con que quería imprimir un folleto de ideas. El gallego Insua fue al
cementerio en hombros de los cubanos. Porque el gallego Insua defendía la paz
y la justicia que viene al hombre con la libertad; y el nombre de español le era
aborrecible mientras significase odio e injusticia y esclavitud, y el deber de
español era para él el de lavar a España de la mancha del asesinato, de almas y
de cuerpos, con que mantiene un poder corruptor y de poner a España, con la
pérdida de ese vaciadero de desocupados, en la necesidad de echar su
inteligencia, que anda todavía de cigarrillo y calañés al desenvolvimiento de sus
fuerzas naturales. De la libertad vivía Insua enamorado; de Cuba libre, de
España libre».
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O culto martiano en Galicia
O célebre folclorista e cantante norteamericano Pete Seeger universalizou a
Guantanamera (canción popular cubana do decimista Joseíto Fernández), ó
cantala con letra do poemario martiano Versos sencillos. Como tal é coñecida nos
cinco continentes. Tamén en Galicia se leva cantado moito, mesmo en lingua
galega.
Xosé María Monterroso Devesa e outros poetas traduciron cuartetas do libro
para o galego. Varios poemas martianos foron tamén traducidos por Anisia
Miranda á nosa lingua e publicados na prensa galega de Bos Aires.
Pola miña parte, traducín os catro número de La Edad de Oro, revista para
nenos que Martí escribiu integramente en Nova York ó longo do ano 1889.
(Editouna na mesma cidade o brasileiro A. da Costa Gómez). A miña versión
foi publicada en libro pola Editorial José Martí, da Habana, e circula en Galicia
dende 1991.
Hónrase a figura de José Martí con varios monumentos que se atopan en
diversos lugares do territorio galego. Todos son obra de escultores cubanos. Están
situados en: Avda. Montero Ríos, Vigo (René Negrín); no concello ourensán de
Coles (José Delarra); na Pobra de San Xiao, concello de Láncara, Lugo (José
Delarra); na cidade de Santiago, onde comeza a Avda. Santiago de Cuba
(José Delarra); na Biblioteca América, da Universidade compostelá (Alfredo
Gutiérrez); e no concello coruñés de Oleiros (Rita Longa). O monumento de
Oleiros está no fermoso Parque José Martí (duns corenta mil metros cadrados
de extensión) e foi inaugurado o 26 de xullo de 1991. Nel hai frases do
pensamento martiano vertidas ó galego. Aforismos como: PATRIA É
HUMANIDADE / É PREFERIBLE O BEN DE MOITOS Á OPULENCIA DE POUCOS /
FACER É A MELLOR MANEIRA DE DECIR / NADA FATIGA TANTO COMO O REPOUSO
/ QUEN QUEIRA POBO HA DE HABITUAR ÓS HOMES A CREAR.

No acto de inauguración presentouse o libro A idade de ouro, que acabo de
mencionar. Asistiu un viceministro do Ministerio de Cultura de Cuba e un
representante do Consello de Estado, quen leu unha carta de Fidel Castro
dirixida ó alcalde de Oleiros, e que me permito reproducir a continuación:
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Parque José Martí, en Oleiros (A Coruña).
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II. PARTICIPACIÓN GALEGA NAS LOITAS POPULARES DO SÉCULO XX

O martirio de Claudio Bouzón
O día 5 de marzo de 1928, un pescador chegou moi nervioso á capitanía do porto
da Habana. Movíase arreo, falaba de présa e tatexando no comezo, e logo quedou
case sen poder falar. Pouco a pouco, foi acougando e explicou que cinco millas mar
afora capturara un tiburón e, ó abrilo, viu que tiña no ventre un brazo humano,
con parte da manga da camisa e nun dos dedos unha alianza, un anel de casamento.
Sóubose axiña que aquel brazo pertencía ó emigrante galego Claudio Bouzón,
obreiro. A súa muller recoñeceuno deseguida; o anel era un testemuño irrecusable.
A noticia expandiuse pola cidade, ocupou as primeiras páxinas dos xornais,
transcendeu máis alá das fronteiras da illa.
Poucos días despois apareceu flotando nas augas da baía habaneira o cadáver
dun home, do que pendía unha grosa cadea que tiña no cabo un lingote de aceiro
de máis de trinta quilos de peso. Foi identificado. Comprobouse que era do
obreiro polaco Noske Yalob. E de novo os titulares da prensa, os comentarios da
xente, a impotencia, a carraxe.
Bouzón emigrara a Cuba con só 18 anos. Traballaba na construción. Alí coñece
a Yalob, da súa mesma idade. Os dous sentían a ausencia da terra orixinaria. Os
dous falaban con dificultade a lingua do país. Yalob era un dos tantos polacos que
chegaran a Cuba despois da Primeira Guerra Mundial. Bouzón era un sobrevivente da epidemia de gripe que asolara Galicia. Ámbolos dous eran activistas
sindicais, vinculados a organizacións políticas de esquerda, e máis tarde militaron
no Partido Comunista cubano, fundado na clandestinidade en agosto de 1925.
En xaneiro de 1928, realizouse na Habana a VI Conferencia Panamericana, á que
asistiu Calvin Coolidge, presidente dos Estados Unidos. Ese conclave
neocolonialista era –segundo cualificativo de Julio Antonio Mella, dirixente
revolucionario exiliado en México– «unha emboscada contra os pobos de América».
O pretexto do panamericanismo servíalle de cobertura formal ó imperio para levar
a cabo os seus plans de rapina ó sur do río Bravo. O de sempre.
Mobilizáronse tódalas forzas progresistas e denunciaron os designios daquela xuntanza rexida e auspiciada polo Departamento de Estado ianqui, á vez que protestaban
pola ocupación militar norteamericana de Haití, Santo Domingo e Nicaragua, o
atafego colonial de Porto Rico e a situación de Cuba, aferrollada pola Emenda Platt e
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coa base naval de Guantánamo controlada por Washington. Ó mesmo tempo, solidarizábanse coa loita de Sandino en Nueva Segovia e Jinotega.
O Partido Comunista deu a coñecer un manifesto (redactado polo poeta e
dirixente popular Rubén Martínez Villena) que encabezaba unha caricatura de
Coolidge dándolle un óso a un cadelo que tiña a cara do tirano Machado. Era
o símbolo lacaiuno daquela farsa «panamericana».
Exemplares do manifesto foron entregados a militantes que saíron polos barrios
da Habana, de dous en dous, a difundilo. Unha desas parellas era a integrada por
Bouzón e Yalob.
Nas caixas de correo, debaixo das portas, nas paredes e ata esparexidos polas
beirarrúas, foron quedando aquelas follas voantes. A cidade amañeceu co signo
denunciante, o mesmo día que se inauguraba a Conferencia.
Era unha misión perigosa. Dende que Machado tomara o poder, en 1925,
obreiros, estudantes e campesiños foran perseguidos, encarcerados e brutalmente masacrados polas forzas represivas. Asasinaron dirixentes sindicais como
Enrique Varona (xa mencionado), Alfredo López, Tomás Grant e moitos outros;
clausuraron o Centro Obreiro da Habana; disolveron o Sindicato da Industria
Fabril e pecharon doce xornais dos traballadores.
Cumprida a tarefa de difundir aquel manifesto, cada parella debía pasar por un
punto de control establecido no que alguén, co que non falaban, fose verificando
o regreso sen novidade de todos eles. Pero deuse o caso de que catro daqueles
activistas non volveron. Foran detidos. Dous deles berraron os seus nomes no
momento da detención e iso salvóulle-la vida. Tras múltiples xestións, quedaron
en liberdade unha semana máis tarde. Contaron que viran cando Claudio e Noske
entraban na temible Cabaña, case arrastrándose, pois golpeáranos brutalmente.
Non valeron reclamacións. Non os liberaron. Era evidente que foran asasinados.
Machado tiña un método que viña aplicando ós seus adversarios e ós loitadores
sociais. Consistía en levalos ata o faro do Morro e guindalos ó mar, nunha zona
que se achaba inzada de tiburóns. Ese foi tamén o tráxico destino destes dous
obreiros. Xa sabémo-lo do brazo no ventre dun deses peixes voraces e o do corpo
afogado do que pendía un lingote de aceiro.
Claudio Bouzón e Noske Yalob foron os primeiros mártires comunistas de
Cuba. Dous emigrantes. Dous traballadores que tiñan conciencia de clase e
loitaban por un mundo máis xusto.
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Historia e lenda de Manuel Porto Dapena
En Casa Blanca, barrio de pescadores que reloce na outra beira da baía
habaneira, lugar onde se asentaron centos de galegos que saían en fráxiles barcos na procura de cherna, pargo e outras especies, Manuel Porto Dapena ten
unha lenda de heroe popular.
A lenda vai de boca a orella con palabras de admiración ditas polos netos
daqueles paisanos que andaban en loita continua contra os ciclóns e contra a
brutal explotación dos armadores. Falan dun home intelixente, valente, invencible. Apóñenlle xestos e fazañas de samurai (un samurai proletario) ou dun
Guillermo Tell tropical.
Luchaba el gallego Porto
contra todos los cabrones,
era un hombre que tenía
bien puestos los pantalones.

Así cantaba unha muller de mediana idade, na soleira da súa casa de madeira,
mentres se abaneaba nunha randeeira. Escoiteina indo pola rúa Artés. Aprendera do seu pai esa copla. Púxenme a falar con ela e aínda me cantou outra:
Unha bala criminal
a Manuel Porto mató
pero su ejemplo está vivo,
el pueblo no lo olvidó.

Un vello sindicalista contoume como Porto se enfrontaba á policía de
Machado de xeito temerario. Disque o vira na Avda. de San Lázaro disparándolle cunha ametralladora ás forzas represivas. A súa muller colaboraba con el
subministrándolle balas dende a beirarrúa. Coñecín a única filla deste combativo matrimonio e non negou a posibilidade de que todo aquilo fose verdade,
aínda que tiña algunhas reservas sobre certas historias que se foran tecendo ó
redor da vida do seu proxenitor.
Manuel Porto Dapena nacera nunha aldea da provincia de Ourense en outubro
de 1910. Emigrou a Cuba en 1924. O seu pai xa se atopaba alí. Vivían no barrio
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de Casa Blanca. Pai e fillo traballaron de por vida no taller metalúrxico dos
estaleiros do mallorquino Palmero. O mociño asumiu deseguida o sentido da
clase social á que pertencía. En 1930, a pouco de facer vinte anos, ingresou na
Liga Juvenil Comunista. Comezou a súa militancia no Sindicato Metalúrxico.
Organizou folgas obreiras, como a dos portuarios, baixo a bandeira da
Confederación Obreira de Cuba. Foi detido e encarcerado moitas veces, e
estiveran a piques de aplicarlle a lei de deportación.
Despois da caída de Machado (a raíz dunha folga xeral), en 1933, Porto foi
escollido secretario xeral da Federación de Traballadores da Baía da Habana. Tiña
moito prestixio. Dirixiu a soada folga dos seus paisanos pescadores, así como as dos
carboeiros, dependentes de almacéns de víveres e outras. Na de dependentes,
mostrou a súa ética, a súa conduta clasista: os empresarios da Lonxa do Comercio
ofrecéronlle milleiros de dólares e a pasaxe para que marchase do país e traizoase a
folga. El rexeitou indignado aquela proposta, denunciou aquel intento de suborno
e, na última, os patróns víronse obrigados a acata-las demandas dos traballadores.
Entre os anos 1933 e 1935, levou a cabo, con exemplar cautela, un eficaz
labor de captación política entre os mozos da Mariña de Guerra.
As forzas populares derrocaron a Machado, pero non souberon ou non
puideron darlle logo un novo rumbo a aquel triunfo. O escritor e diplomático
cubano Raúl Roa diría, anos despois, que «la revolución del treinta se fue a bolina», ou sexa, que se frustrou. Tras daquela frustración estaban, naturalmente, as
manobras dos Estados Unidos, coma sempre, coma en todas as partes.
O sistema, pois, era igual. E acabaría sendo tamén fortemente represivo. A folga
de marzo de 1935 tería como líder principalísimo a Manuel Porto, que estaba sempre na primeira liña de combate. Nesa ocasión, foi detido e xulgado nos Tribunais
de Urxencia e condenado a prisión. Na cadea ensináballes marxismo ós traballadores
presos. Teimaba na necesidade de coñecer e divulga-la teoría revolucionaria.
Cando queda en liberdade, volve á loita clandestina. Organiza un congreso
provincial pola unidade obreira. Visita barcos que se achan fondeados no porto
habaneiro, funda a Federación Marítima e o club ou asociación Hermandad del
Mar, que tiña como finalidade unirse ós mariñeiros doutros países que arribasen
á Habana como tripulantes de naves con diferentes bandeiras.
O cerco ó redor del era cada vez máis estreito. Seguíano policías de uniforme
e cuadrillas de matóns asalariados. El sabíao, pero non recuou. Non quixo
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atende-los compañeiros que lle aconsellaban prudencia e lle propoñían que se
afastase por un tempo. Os policías temíano e respectábano, pois rebelábase sen
medo, e ata chegou a desarmar a algún deles. A súa vida estaba en constante
perigo. Pero nunca se arredou do seu apostolado. Era un home excepcional, un
xigante de corpo e de conviccións.
Na noite do 30 de setembro de 1940, no Teatro da Comedia, da Habana,
onde se realizaba unha asemblea, un acto de afirmación proletaria, Manuel
Porto Dapena foi asasinado sen máis por dous mercenarios. Aínda non cumprira os trinta anos. Lembrámo-los versos de Nicolás Guillén: «Que triste / saber
que el verdugo existe. / Pero más triste es saber / que mata para comer».
Un compañeiro deste combativo ourensán, o seu homónimo Manuel
Aneiros, mariñeiro de Mugardos, dicíame en Casa Blanca: «O paisano Porto
puxo a andar moitas causas e foi o mellor dirixente obreiro que tivemos».
Aneiros fora quen recollera no teatro aquel corpo sen vida e o que escoitou
por última vez aquela voz xa sen voz para sempre.
Unha sección, un peirao do porto de Regla, na Habana, escenario de loitas
contra os abusos dos armadores, chámase hoxe «Manuel Porto Dapena» en
homenaxe a aquel mozo emigrante que caeu defendendo os dereitos da súa clase
porque tiña, como di a copla, «bien puestos los pantalones».
A teima solidaria de Xosé Rego López
O 16 de agosto de 1976, no Panteón das Forzas Armadas Revolucionarias do cemiterio da Habana, tras sinxela cerimonia e axeitadas palabras de loanza, despedimos
un galego exemplar. Alí estaban Raúl Castro e outros dirixentes políticos e sindicais, así como paisanos e amigos do vello e incansable loitador. Uns e outros lembraron que ese día había exactamente 51 anos da fundación do primeiro partido
marxista-leninista e que Rego fora un dos fundadores, a partir da súa militancia na
Agrupación Comunista da Habana, creada por iniciativa súa. Entre os membros
daquela Agrupación, estiveran Pedro Peña e José Miguel Pérez, que chegarían a
destacar como líderes populares, e tamén Carlos Baliño, que anos antes fora eficaz
colaborador de José Martí no Partido Revolucionario cubano, fundado no exilio
para propicia-la independencia da illa. Naquel agosto de 1925 tamén se creou a
Confederación Obreira Cubana, na que foron figuras principalísimas Julio Anto-
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nio Mella (asasinado en México por axentes do tirano Gerardo Machado) e o poeta
Rubén Martínez Villena, artífice da folga xeral que en 1933 derrubou o réxime
machadista. Rego atendía polo Partido as relacións co movemento obreiro.
O día 8 de febreiro de 1887 nacera Xosé Rego en San Sebastián de Devesos,
parroquia do concello de Ortigueira. Fillo de labregos, traballou na terra dende
moi novo e coñeceu as penurias da vida campesiña. Emigrou a Cuba no ano
1900, con só trece anos. De primeiras estivo empregado, uns vinte meses, na
panadería do seu tío Xoán Rego. Polas noites, estudaba na escola do Centro
Galego. Empregouse logo nunha lavandería, e afiliouse deseguida ó gremio dos
traballadores de pasa-lo ferro, do que chegou a ser delegado de barrio. Organizou, en 1912, unha folga para reivindicar algo que hoxe nos parecería insólito:
que a xornada laboral se reducise a doce horas. Gañaron. O gremio converteuse
anos despois en sindicato, do que Rego foi elixido secretario xeral. Loitou sen
acougo na defensa dos traballadores. Detivérono por primeira vez en 1923
durante unha asemblea realizada no Centro Obreiro da Habana.
A Revolución Rusa de 1917 foi un forte acicate para Rego. Sentíase moi
atraído, como tantos no mundo, ante tal acontecemento, polos principios de
xustiza social que se comezaban a aplicar e polo novo tipo de Estado que Lenin
proxectaba. Foi daquela que propuxo a creación da Agrupación Comunista da
Habana, que non tardaría en pasar á clandestinidade.
Participou en folgas e manifestacións; redactou, imprimiu e pegou carteis; foi
reprimido, golpeado, encarcerado. E tamén deportado. A deportación era un cruel
procedemento que aplicaban con frecuencia en diversos países latinoamericanos
(por exemplo, na Arxentina, coa Lei 4144, chamada «de residencia») contra
estranxeiros que realizasen actividades sindicais ou políticas diverxentes do poder
establecido. Por iso dicíame na Habana o combativo mariñeiro Pedro Lamas, das
Neves: «Fixen e fixen para ter nacionalidade cubana. E conseguina. Dende esa
poderían ata matarme como un cubano máis, pero non me podían deportar».
Xosé Rego foi expulsado de Cuba en 1930, durante o réxime tiránico de
Machado –o «asno con garras». Despois de trinta anos de emigrante, volveu á
súa casa na aldea de Devesos. E facendo continuidade da militancia política e
da loita sindical vinculouse ó PC español, que tiña o comité rexional en Vigo.
Traballou espallando o xornal partidista, espallando ideas e experiencias, tentando transmitir a uns e a outros o novo credo que gurgullaba no mundo. Era
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Xosé Rego López.

o apóstolo humilde dunha nova causa. E da súa man estiveron, por primeira vez,
atendidos e orientados os mariñeiros do pequeno porto de Espasante.
Regresou a Cuba en 1935. Comezou a traballar nunha fábrica de cigarros.
Foi tabaqueiro de por vida, como o fora o venerado Carlos Baliño, os protagonistas das primeiras revoltas do século XIX na illa e boa parte dos cubanos emigrados en Tampa que apoiaron o proxecto independentista de José Martí.
Participou en xuntanzas e congresos nacionais e internacionais representando o PCC, e colaborou no xornal Justicia.
Cando estalou en España a chamada Guerra Civil, integrouse de cheo nos
comités de axuda, organizados pola Casa da Cultura, da Habana, e chegou a alistarse para vir combater nas brigadas internacionais que defendían a República.
Colaborou con Avelino Rodríguez e Víctor Acuña nas intensas actividades que
levaban a cabo os galegos republicanos. Unha delas foi todo o relacionado coa visita de Castelao: o encontro cos delegados dun congreso obreiro, a exposición de
debuxos, o grandioso mitin de La Polar, as xeiras ó longo e ó ancho de Cuba...
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Co triunfo revolucionario de 1959, atopoulle Rego un novo sentido á súa
existencia, porque se fixeran realidade os soños e as loitas que o tiveran vitalmente ocupado dende sempre. Dicíamo cando coincidiamos nun pequeno
restaurante vexetariano ou na redacción de España Republicana ou na súa casa
da rúa Santa Irene, 171. E díxomo cunha aperta fraterna e poñendo por diante
o seu sorriso de home bo, de home que pasara por todas e de todo estaba de
volta, aquel primeiro de maio que nos atopamos na praza da Revolución, entre
centos de milleiros de persoas que marchaban alegres baixo dun ceo azulísimo,
cantando e ata bailando, erguendo bandeiras e pancartas, berrando consignas de
futuro. Vestía guayabera branca e levaba na man un retrato de Federico Engels.
Contoume que había máis de medio século que viña participando na conmemoración do Día dos Traballadores. El fora precisamente un dos que promoveran
na Habana a celebración pública desa data. Disque nos comezos, alá polos anos
vinte, se reunían cando máis nun teatro ou nunha praza, dicían unhas palabras
e iso era todo. Tocoulle máis dunha vez saír do Parque da Fraternidade ou do
Campo de Marte para a comisaría. Apandou con gases lacrimóxenos, carreiras,
tiroteos. Por iso agora ía alegre, confiado, seguro entre a multitude da que
formaba parte. Así era este emigrante ortigueirés que nos deixou, caladiñamente, cando ía cumprir noventa anos. Exemplo de loitador. Modelo de militante da solidariedade. Home comprometido coa nobre causa de vivir para facer
ben ós demais, para axudar a que a vida neste encerellado planeta, enfermo de
egoísmos e ruindades, sexa máis levadía.
Benigno Milia, na fronteira
Trátase da fronteira coa base naval norteamericana de Caimanera (Guantánamo,
Cuba), ese tremedal carente de valor estratéxico, que forma parte do territorio
cubano; esa base chantada alí, imposta polo poderoso veciño nun momento de
asoballamento neocolonial só para humillar a Cuba. O goberno cubano vén
presentando o problema en diferentes foros internacionais, ata que, por
gravitación histórica, ese anaco de terra teña que ser devolto ós seus lexítimos
donos. Mentres, Cuba pon a proba a súa paciencia e sostén que non paga a pena
armar unha guerra por un retrinco de lamazal. Nesa fronteira, na vila de
Caimanera, próxima á base, viviu intensamente boa parte da súa longa
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existencia Benigno Milia Galdo, nado en Axilde de Arriba, San Claudio
(Ortigueira) en febreiro de 1895. Morreu con case noventa anos e deixou un
ronsel de amigos que o seguen a lembrar con admiración e afecto. No seu
enterro, houbo moitas flores e centos de persoas, da veciñanza e de diversas
provincias, que o acompañaron na derradeira viaxe.
Atráeme particularmente o exercicio de poñer voz á xente de auténtica valía
que non ten voz. Facer historia das persoas sen historia, sen presenza na letra
impresa, é un acto de xustiza que me comprace.
Benigno, o máis novo dunha rolada de oito, criouse baixo o meco de todos.
O pai e catro irmáns emigraron a Panamá para traballaren nas obras da canle interoceánica. As dúas irmás, seguindo un vello rito que lles viña dado por varias
xeracións, operaban o tear da familia tecendo sabas e outras prendas que gardaban
en huchas de castiñeiro con recendo a mazáns tabardillas. O único dos irmáns que
non emigrou era xoieiro e adicábase, sobre todo, a fundir diversos obxectos de
ouro para facer fías metálicas para rosarios. Entre uns e outros ensináronlle ó
pequeno Benigno as primeiras letras e pouco máis. Non tivo outra escola. (Viría
formaliza-lo sexto grao elemental pouco despois de facer 71 anos). El e a nai traballaban as catro guicholas das que dependía a subsistencia familiar.
Cando foi grandiño, pensou emigrar e seu pai, dende Panamá, aconselloulle
que non o fixese. Que con cinco fóra xa era abondo. Pero el lera un libro
titulado La lira criolla, que lle prestara un veciño, e entusiasmouse tanto coas
cancións que alí viñan que non houbo maneira de atallalo. Chegou á Habana
en decembro de 1913. Acolleuno un parente que lle conseguiu traballo nunha
cafetería. Dous anos despois tamén chegaron a Cuba o seu pai e os catro irmáns.
Radicáronse todos na rexión oriental. Benigno exerceu diferentes oficios: foi
camareiro, administrou unha tenda, un hotel... Un día coñece a Modesto López,
outro galego, e xuntos instalaron un pequeno comercio en Caimanera, onde
vendían refrescos que ían dar, principalmente, ós bares-prostíbulos con nomes en
inglés nos que armaban as súas xoldas os ianquis da base naval. Naquel ambiente
de xogo, bebedela e putería foise creando un forte movemento sindical e político
ó que se incorporaron deseguida Benigno e Modesto. Ingresaron xuntos no
Partido Comunista en 1945, no que chegaron a ocupar cargos de dirección.
Foron detidos máis dunha vez, fóronlles confiscados libros de marxismo,
recibiron ameazas a treo, pero seguiron actuando.
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Benigno Milia (centro) con Nicolás Guillén e Juan Marinello.
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A primeira noticia que tiven de Benigno Milia foi a través de Manuel
Carnero, director de España Republicana. Tamén me falou del o poeta Nicolás
Guillén. Milia era o home máis popular de Caimanera, querido e respectado por
todos, incluíndo os que non compartían a súa ideoloxía de esquerdas. No libro
Guantánamo Bay, aparece mencionado mais de vinte veces. Era a autoridade
moral e política da vila, a quen todos acudían para enfrontar calquera lerio social
dos moitos que alí se daban. Por exemplo: a Caimanera chegaban mulleres de
todo o país, sen medios de vida, para se prostituíren, para entregárense ós ianquis, que un día na semana deixaban os cuarteis e saían de esmorga polas rúas,
bébedos, cometendo toda clase de abusos e vexames. Ese día, as familias
decentes pechaban as portas, pois aqueles brutáns coidaban que alí tódalas
mulleres eran putas. E as que si o eran, as campesiñas analfabetas e esfameadas
que enchían aqueles «bares», víanse explotadas por uns e por outros. Nunha
ocasión uníronse, crearon un fondo común, solidario ou de protección mutua
e, como non crían en máis ninguén, fóronlle propoñer a Benigno Milia que fose
o seu tesoureiro.
Aínda que se trataba dun pequeno establecemento, aquela actividade comercial
levouno á dirección da Cámara de Comercio e do Caimanera Yacht Club, e todo
iso dáballe certa autoridade e representación. Era ben atendido e seguido polos
homes de empresa, aínda que sabían da súa condición de militante comunista.
Ó mesmo tempo, gañara a confianza dos traballadores portuarios e salineiros. Ás
veces, tiña que tratar cuestións sociais, de interese popular, mesmo con autoridades
militares e ata cos da base naval norteamericana, dado que nela traballaban moitos
cubanos en tarefas de servizos. Era ben coñecido que, tras daquel directivo da asociación que agrupaba os comerciantes, había un loitador que defendía os pobres, os
deixados, que igual recadaba diñeiro para construír unha escola ou unha casa de
socorro, que para a campaña económica do seu Partido ou para soste-la radioemisora Mil Diez e a Cuba Sono Film, que dependían del.
Tiña amigos en toda a provincia de Oriente. Era agradable, servizal,
modesto. Tamén era tenaz e, máis alá do seu proverbial sorriso, había un home
esixente, responsable, que endexamais transixía no tocante ós seus principios e
conviccións.
Vímonos só unha vez no Centro Galego da Habana, durante un congreso,
en 1971. E mantivemos dende entón unha correspondencia regular. Tivo un
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accidente cardiovascular que lle paralizou o brazo dereito. Con dificultade, e
sempre con bo talante, sen queixarse, escribía coa man esquerda.
Non casou, non volveu a Galicia, non tiña familia ningunha en Cuba.
Axudábano os veciños. Un día decidiu ingresar nun asilo ou fogar de anciáns,
onde recibía visitas arreo.
Os méritos de Benigno Milia como loitador social son moitos. Un amigo
común, Alexandro Campdesuñer, reafirmábaos nunha carta que recibín cando
xa se apagara a voz daquel entrañable emigrante ortigueirés.
O exemplo de Modesto López
Un día de abril de 1982 chamoume por teléfono, na Habana, Nelson, o fillo
maior de Modesto López. Non nos coñeciamos persoalmente. O seu pai, por
carta, falárame del: enxeñeiro, oficial das Forzas Armadas, responsable de informática do Estado Maior do exército cubano. Nelson dábame a noticia de que o
seu proxenitor acababa de morrer. Coñecía a miña relación con el e sabía que eu
tiña máis datos biográficos de Modesto que a mesma familia. Necesitábaos para
as palabras de despedida no cemiterio e entregueillos, naturalmente.
Eu souben de Modesto por Benigno Milia. Durante vinte anos tiveran xuntos aquel pequeno negocio en Caimanera dedicado á venda de refrescos. Ata que
Milia pasou a ocuparse exclusivamente de tarefas políticas e Modesto, que tiña
muller e catro fillos, seguiu co establecemento.
A Modesto vino dúas veces. A primeira, en 1980, na cidade de Baracoa, no
extremo oriental da illa, onde estivo o primeiro asento de poboación europea en
América, creado por Colón, quen, ó desembarcar, consignou no seu diario de navegación que chegara «a la tierra más fermosa que ojos humanos hayan visto».
Modesto era administrador do porto baracoense. Xubilouse pouco despois do noso
encontro e foi residir á Habana, onde nos vimos por segunda e última vez. No
entanto, cruzámonos algunhas cartas.
Modesto López nacera en 1903 nunha aldea da mariña luguesa. Emigrou a
Cuba con dezasete anos. Fixo estudos de Comercio. Era un gran lector e, en La
Moderna Poesía, do seu paisano Pote, mercou moitos libros e foi adquirindo
unha apreciable cultura xeral. Asimilou os textos marxistas e vinculouse deseguida a líderes comunistas cubanos. Tivo diversos traballos. Cando a folga xeral de
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Modesto López.

1933 que derrocou ó tirano Gerardo Machado, Modesto era secretario de organización do Sindicato de Empregados de Comercio e participou activamente na
organización da folga.
En Caimanera, desempeñou, xunto con Milia, diversas responsabilidades na
dirección partidista. Alí casou e alí naceron os seus fillos. En marzo de 1960, un
ano despois do triunfo da Revolución, é cando o designan administrador portuario de Baracoa.
Nos seus anos en Caimanera tomou parte, dende afastada data, en mitins,
protestas, actos de resistencia cívica contra todo abuso dos sucesivos gobernos
corruptos que padeceu Cuba; coordinou con grupos de obreiros o traballo «a
ritmo de tortuga»; convenceu centos de familias para que se desen de baixa da
subministración eléctrica para opoñerse ós arbitrarios aumentos das tarifas.
O destino quixo que Modesto tivese que actuar naquela vila, auténtico vertedoiro ianqui. Caimanera é unha poboación duns sete mil habitantes e consti-
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tuíu, durante moitos anos, algo así como un alongamento da base naval, esa
ofensa cravada no territorio de Cuba. En Caimanera, había unha ampla «zona
de tolerancia» (que os marines borrachos desbordaban arreo coidando que toda
a vila e todo o país eran iso), chea de prostíbulos, con máis de seiscentas prostitutas, homosexuais, contrabandistas, marihuaneiros... Un antro.
Cando se produciu o ataque ó cuartel Moncada, en xullo de 1953, Modesto
organizou actos públicos de apoio ós revolucionarios presos e fixo que diversas organizacións sociais enviasen telegramas pedindo a súa excarceración. Unha mobilización semellante levou a cabo a finais de 1956, cando as revoltas de Santiago de
Cuba, apoiando o desembarco do iate Granma (que arribaría o 2 de decembro con
Fidel Castro, Ernesto Guevara e outros 80 compañeiros para iniciaren a guerra nas
montañas orientais); Modesto promoveu a solidariedade sindical e folgas no porto
de Boquerón, nos ferrocarrís, nas salinas e no comercio. Naquela ocasión foi detido, como o sería algunhas outras veces, pero sen maiores consecuencias.
Consolidada na Sierra Maestra a guerrilla, que se ía estendendo por toda a
rexión oriental, unha mañá os revolucionarios atacaron os cuarteis da Mariña
e da garda rural de Caimanera. Modesto deixou en lugar seguro a súa muller e
os catro fillos, pequenos, e uniuse ós atacantes. Rendéronse ámbolos dous cuarteis. No que durou aquela ocupación, o noso paisano organizou entre os
poboadores a axuda á guerrilla que operaba en Filipinas e Boquerón, preto de
Caimanera, e recolléronse e enviáronse roupas, calzado, diñeiro, medicinas,
víveres, gasolina, lubricantes, pneumáticos e moitas outras subministracións de
acordo coas necesidades máis perentorias. O exército batistiano recuperou
ámbolos dous cuarteis, que serían tomados de novo e definitivamente polos
rebeldes o 19 de decembro de 1958. Nesa ocasión, a casa de Modesto López
serviu de base de operacións. Contoume que os seus rapaces se arrastraban
baixo das balas achegándolles provisións ós guerrilleiros. El participou directamente na acción. Dende o patio da súa vivenda foi atacado e logo tomado,
escalando tellados veciños, o cuartel da Mariña. O combate durou algo máis de
catro horas.
Dicía Modesto que os seus últimos anos de vida laboral foron verdadeiramente
entrañables, aínda que, por veces, difíciles debido á súa falta de experiencia e a que
lle tocou sanea-lo porto de certos vicios e deformacións que viñan do vello réxime.
Todo se foi resolvendo grazas á intelixencia e ó tacto deste emigrante.
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Recuando no tempo, imos dar a 1936. Durante a Guerra Civil española,
moitos cubanos loitaron na trincheira republicana. Entre eles viñeron tamén
emigrantes galegos. Modesto López non logrou unirse a aqueles continxentes e
dirixiuse á embaixada de España na Habana para ver de que xeito podía enrolarse.
Teño á vista a carta que, con data 20-7-1938, lle enviou ó entón embaixador, Félix
Gordón Ordás, na que lle di que de momento non pode facer viable a súa
solicitude, se ben valora «profundamente el elevado espíritu patriótico que le
impulsa a ofrecerse para la defensa de nuestra República».
Modesto López, emigrante exemplar, que «fixo a América» doutro xeito, recibiu
diversos galardóns e recoñecementos que lle outorgaron algunhas institucións da
Cuba revolucionaria. El teimaba en que nada diso merecía, que non pagaba a pena
mencionalos, pois todo o fixera por íntima convicción, por deber persoal.
Recordaba a Galicia e a súa terra luguesa, á que non volveu, e amaba profundamente a Cuba, patria da súa muller e dos seus fillos, pola que loitou de por
vida sen pedir nada nin medir perigos, ata que se nos foi, en 1982. Eu sempre
lembrarei aquel noso primeiro encontro de Baracoa.
Anxo Núñez, aquel campesiño
Non era común que os emigrantes galegos traballasen no campo nos países da
América do Sur (Arxentina, Uruguai, Venezuela...). En Cuba, si. Boa terra, excelente clima, comunicacións relativamente aceptables. Adicábanse ós cultivos
máis diversos: piña, tabaco, plátanos, café nas montañas de Oriente e na serra
de Guamuhaia, cana de azucre na contorna das grandes centrais. Ó longo e ó
ancho do territorio cubano moitas mans galegas endurecéronse no afán de arrincarlle froitos á terra que as acolleu.
Podería citar algúns que coñecín, como os da familia ourensá que cultivaba
cítricos no chan de Ceballos, ou González, de Artemisa, o que obtivo o maior
rendemento por hectáreas de cana en todo o país. Podería falar de Saturnino
Iglesias Moreira, a quen chamaban «El Gallego de Agua Fina», campesiño de
Belic, loitador social, que atendeu a Fidel en 1956, cando se dirixía, con outros
compañeiros, á Sierra Maestra, despois de desembarcar nos mangleirais de Las
Coloradas. Podería mencionar un por un os nomes dos emigrantes galegos que
nas montañas orientais participaran no Congreso Campesiño en Armas, en
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setembro de 1958, durante a Guerra de Liberación, no territorio da Segunda
Fronte Oriental «Frank País», comandado por Raúl Castro. Foron moitos. Pero
voume referir esta vez só a un, a Anxo Núñez, nado o ano 1902 na parroquia
luguesa de Samos, que emigrou a Cuba con 21 anos fuxindo das quintas para
eludir, como fixeron tantos, a guerra de África.
Primeiro traballou en Las Jorobadas, unha rexión azucreira vilaclareña. Pasou
logo a Oriente, onde se fixo mineiro. Estivo máis de trinta anos arrincándolle
manganeso ó subsolo nas minas de Firmeza, explotadas pola Juraguá Iron Company. En 1943, xa casado, mercou un terreo nun lugar chamado Arroyo Casabe,
preto do poboado de Siboney, a uns sete quilómetros de Santiago de Cuba.
O mineiro foi de alí en diante campesiño, como o fora de pequeno en Galicia.
E, ó tempo que atendía a súa facenda e criaba os fillos, quixo o destino que se vinculase con persoas e acontecementos que hoxe farían parte da historia de Cuba.
A uns trescentos metros do seu fogar había unha casa con terreo, deshabitada. Por encargo do dono, que vivía na cidade, Anxo coidaba dela. Un día apareceron uns mozos que a querían alugar para instalaren alí un criadeiro de polos.
Abel Santamaría, segundo de Fidel Castro, asinou o contrato co dono. Na realidade, o dos polos era un pretexto. Tratábase de mozos revolucionarios que
encubrían con tal empresa os seus propósitos. Abel díxolle a verdade ó campesiño, que non só gardou o segredo senón que lles axudou na merca das madeiras
en Guantánamo, no axuste co carpinteiro xefe, no pagamento dos xornais. Isto
ocorría nos primeiros meses de 1953. A acción que se preparaba era nada menos
que o ataque ó cuartel Moncada, de Santiago de Cuba, a segunda fortaleza militar do tirano Batista.
En diferentes datas, foron chegando os revolucionarios, con armas e con
uniformes do exército que lles servirían de camuflaxe. As cousas ían saíndo ben.
O 25 de xullo, Abel levou a Anxo Núñez a Santiago para que vise o ambiente
de carnaval, de festas populares que gurgullaban en toda a cidade. De volta á
granxa, cearon todos. Anxo estaba con eles. Unhas horas despois, na mañá do
día 26, o grupo comandado por Fidel levou a cabo a acción. Abel e outros
combatentes morreron nela. Algúns sobreviventes volveron brevemente por alí
despois do ataque. Núñez axudou a un que estaba ferido e fixo que o levasen ó
sanatorio do Centro Galego. A represión estendeuse por todo Santiago e
arredores. Non tardou en chegar a Siboney o temible comandante esbirro Pérez
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Chaumont. De primeiras detivo o campesiño e someteuno a un intenso
interrogatorio. El negou que soubese daquilo e desinformouno sobre o rumbo
que colleran os revolucionarios monte arriba. Tería que asistir logo, como
testemuña, a tódalas vistas do xuízo, no que declarou que Pepe Vázquez, o dono
da casa, descoñecía a intención daqueles mozos e crera de boa fe que se trataba
dun negocio avícola.
Cafeais, laranxeiras, tabaco e hortalizas foi o que vin á beira da casa de Núñez
cando estiven por alí. Máis alá, gando vacún, principal actividade do noso
paisano (tiña unha produción de catro mil litros diarios de leite). Os fillos traballaban con el. Dixo que era feliz e que se sentía moi cubano, aínda que
estrañaba a súa terra orixinaria, á que non volvera.
O máis singular é que cada vez que Fidel Castro visitaba a casiña (hoxe convertida en museo), da que partira cos seus compañeiros aquela madrugada de
1953, chamaba a Núñez, verdadeiro guía da zona, testemuña e, de certo xeito,
actor dos acontecementos, para que narrase unha e outra vez os feitos. Fidel ía
sempre acompañado dalgún invitado que podía ser, poño por caso, Houari
Boumedienne, de Alxeria; Leonid Breznev, da Unión Soviética; Julius Nyerere,
de Tanzania; Salvador Allende, de Chile; Todor Zhivkov, de Bulgaria; Agostinho
Neto, de Angola; Luís Echeverría, de México; Lester Pearson, de Canadá; Séku
Touré, de Guinea, ou tamén Yuri Gagarin, Amílcar Cabral, Daniel Ortega,
Yaser Arafat, Enrique Líster...
Pode afirmarse que ningún emigrante galego tratou a tantas e tan significativas
personalidades. Rogério Paulo, o prestixioso actor e director de teatro portugués,
tamén estivo en Siboney e contábame da naturalidade, da elocuencia –próxima á
dun profesor de historia– de Anxo Núñez, que ía mostrando as naves, os uniformes de camuflaxe, o alxibe onde gardaban as armas. Todo. Con palabra xusta
(tradutor por medio) e o ademán preciso. Sabía que era unha misión encomendada por alguén dende moi lonxe; un papel que lle asignara o destino. Algo así.
Os almanaques de Felisindo
Un día de marzo de 1971, o meu amigo xienense Manuel Carnero deume a
noticia do falecemento de Felisindo Paz, acaso o galego máis popular de Cuba
ou, cando menos, o que máis pateou a súa xeografía.
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Felisindo Paz.

Morreu na Habana, aínda que dende había uns anos moraba en Santiago de
Cuba. Coñecino na redacción de España Republicana, onde nos vimos en varias
ocasións. Era un home pequeno de corpo, sinxelo, de poucas falas, pero levaba
dentro unha enerxía e unha firmeza de ideas pouco comúns.
Felisindo nacera en Amiadoso, Allariz, en maio de 1907. Colleu o barco en
Vigo cando contaba só trece anos. Chegou á Habana en decembro de 1920. Fixo
de todo. Dende ben novo, adicouse a vender polas rúas carbón vexetal nun carro
de cabalos (eran case todos galegos os que a tal se adicaban, como o eran os
carboeiros dos cayos e dos tremedais do sur da illa), traballou na construción, foi
axudante de basculadoras nunha central azucreira, vendeu froitas, tendeu travesas,
desherbou grandes extensións de cana, foi apicultor e ferreiro, vendeu pan,
arranxou bicicletas. E sempre facendo amigos. Tiña moito en común co
ortigueirés Benigno Milia, o de Guantánamo. Os dous estaban solteiros e
militaban no PC, os dous adicáronse a organizar sindicatos, os dous eran moi
queridos e tiñan a un tempo boas relacións coa xente do común e con prestixiosos

429

 

Xosé Neira Vilas

intelectuais. (O ensaísta e catedrático de Literatura José Antonio Portuondo, por
exemplo, faloume máis dunha vez, con simpatía e admiración, de Felisindo).
Exerceu cen oficios, pois para el calquera podía se-lo medio de vida, pero foi
fundamentalmente, en palabras de Carnero, «un activista revolucionario».
Carnero contoume aquilo dos almanaques. Felisindo percorreu todo o norte
Oriental, pateou montañas, vilas e cidades. Sempre co seu voluminoso maletín
negro. Coñecíano nos bares, nas tendas, nos poboados e nos bateis. Coñecíano
os nenos, para os que tiña sempre á man un globo ou un caramelo, as mulleres
das casas e os obreiros. E o mesmo vendía que regalaba un almanaque, dáballe
igual. Durmía en calquera sitio, comía calquera cousa, falaba con todos e
escoitaba as tantas coitas da xente. Daba o seu parecer, o seu consello onde
soubese de algo torto, arbitrario, inxusto.
Fun ó seu velorio e ó enterro, e sorprendeume a cantidade de flores que lle
levaran e a cantidade de persoas que o foron despedir na derradeira viaxe.
Dirixentes sindicais e políticos, oficiais do exército, vellos loitadores sociais, xentes
do eido cultural. E foi nesa cando souben de certo das actividades revolucionarias
daquel emigrante. Eu só coñecía do seu labor en canto á República española,
cando a Guerra Civil e despois dela, xuntando diñeiro e vontades, colaborando co
Centro Republicano e coa Casa da Cultura, organizando actos solidarios. Sabía
que acompañara a Castelao –convidado por Avelino Rodríguez– durante o
percorrido que Daniel, na compaña de Virxinia e Luis Soto, fixo pola rexión
oriental. Falei con el daquel periplo varias veces. E nada máis. Pero cando morreu
e comecei a investigar sobre aquelas adhesións e presenzas, alguén ben informado
reveloume aspectos da traxectoria exemplar de Felisindo durante os 25 meses que
durou a guerra de liberación, dirixida por Fidel Castro. Baixo a cobertura de
vender almanaques, actuou como eficaz mensaxeiro, un discretísimo enlace entre
os campamentos rebeldes da Sierra Maestra e da Fronte Oriental e a cidade de
Santiago de Cuba e outras cidades e vilas, contactando con células rurais e urbanas
e con grupos clandestinos diversos. Todo o país era un fervedoiro insurrecto.
Felisindo coñecía cada carreiro de monte, cada atallo, cada bohío. Aprendeu e
inventou claves e contrasinais, practicou a escritura invisible, a transposición de
letras a números, os códigos máis encerellados, exercitou a memoria para a
mensaxe de boca a orella. Atopouse máis de catro veces coa garda rural e con
patrullas do exército batistiano, e sempre logrou saír airoso. No maletín, nunca
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acharon outra causa que almanaques. Só almanaques, con paisaxes, monumentos,
mozas lixeiras de roupa, signos zodiacais, escenas taínas, así como días e meses,
fases da lúa, estacións, temperanzas, festas de gardar... Nunca un almanaque
marcou tan ben o tempo histórico nin cumpriu un papel máis significativo.
E nunca un emigrante foi tan fiel ás súas ideas nin arriscou tantas veces a vida por
defendelas como Felisindo Paz. Cando acabou a contenda, chegaron os
recoñecementos, as condecoracións, e el, amablemente, declinou toda distinción.
Nada quixo. Sostiña que a súa colaboración fora mínima e, en todo caso, era un
deber natural, e nada máis. Así era de modesto.
O que non puido refugar foron as flores, as presenzas, os discursos, as bágoas,
a admiración manifesta, as crónicas do seu obituario. Malia que nada se soubo
en Allariz, a súa terra natal. Así son os paradoxos dos transterrados.
David Gómez Pliego na Sierra Maestra
Souben del polo xornalista Aldo Isidrón. Tamén llo oíra mencionar de paso ó
Che Guevara durante unha reunión no Ministerio de Industrias. O Che, ademais, cítao no seu libro Pasajes de la guerra revolucionaria:
Todo el mes de junio de 1957 transcurrió en la curación de los compañeros heridos durante el ataque a Uvero y organizando la pequeña tropa con la que
habríamos de incorporarnos a la columna de Fidel. Los contactos con el exterior
se hacían a través de David (Gómez Pliego), cuyos consejos y oportunas indicaciones, además del alimento conseguido, aliviaron mucho nuestra situación.

David era galego. Foi por iso que o visitei, hai uns vinte anos, na fábrica de
mobles que administraba en Santiago de Cuba. Nacera na Gudiña (Ourense) en
agosto de 1916. Moi novo emigrou a Cuba, cos pais. O pai morreu pouco
despois e a viúva volveu casar. O padrastro de David era un zamorano que traballaba nas minas de cobre. Vivían en Santiago, onde deprendeu o oficio de
carpinteiro. Con vinte e catro anos, trasladouse a Uvero para administrar unha
quinta do latifundista Pepín Pujol.
Despois do desembarco do Granma, que chegou a terras cubanas procedente
de México co grupo de expedicionarios que comandaba Fidel Castro, o 2 de
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decembro de 1956, comezou a loita guerrilleira na Sierra Maestra contra o réxime
tiránico de Fulxencio Batista. E cadrou que unha das zonas de operacións estaba
en Uvero, onde os revolucionarios tomaron o cuartel local.
David enganou o exército batistiano. Obtivo del un salvoconduto especial e
utilizou un gardacostas da Mariña de Guerra para transportar alimentos destinados ós rebeldes. Era dunha audacia sen límites. Tamén conseguiu unha licenza de
armas para portar un revólver calibre 38, pero, como non aparecía a identidade
numérica, chegou a mercar varios que lles ía pasando un a un ós guerrilleiros.
Á guerrilla tamén lle facía chegar víveres co pretexto de que eran para os xornaleiros da quinta que administraba e para os campesiños da zona. Todo o
depositaba en covas e outros lugares acordados co Che. Valéndose de amigos,
logrou que se difundise e chegase a coñecemento do exército unha «imaxe» del
na que aparecía como home «duro», inimigo dos revolucionarios, dos maumau.
Explica que estivo varias veces co Che. A primeira delas foi o 3 de xuño de
1957, despois do combate de Uvero, nun lugar chamado Boca de Pinalito, preto
do río Peladero. Foi buscalo un compañeiro do líder rebelde. Cabalgaron varias
horas. Deron a man, abrazáronse, conversaron. Conta: «O Che estaba preocupado pola saúde dos compañeiros feridos no combate. Quería saber cal era o
estado de ánimo da xente ante os éxitos da guerrilla. Quería un mapa, unha
xeografía de Cuba, un compás. Todo se conseguiría. Dende ese día sentinme un
soldado máis do Exército Rebelde. Púxose a comer un limón, o que me
estrañou. Díxenlle que nas alforxas do cabalo había comida e que podiamos
comer xuntos. Contestoume: «La parte mía la reservas para llevarla arriba y
compartirla con mis compañeros». No campamento tomamos xuntos café, que
o mesmo Che preparou.
O Che deulle unha lista con tódalas cousas que precisaban con urxencia:
medicamentos, víveres, roupa...
Detivérono varias veces. A primeira, nunha rúa santiaguera. Fora
mencionado o seu nome por un revolucionario preso e seguramente torturado.
Quedou libre por falta de probas. Volveron detelo, por unhas horas, como
sospeitoso de intentar unha sabotaxe nunhas goletas do exército. A terceira vez
foi na zona de Uvero. Levárono a Palma Soriano e torturárono durante catro días.
Nada dixo. O certo é que o colleran con varios machos cargados con provisións
para a guerrilla. Tivo que ser hospitalizado para curarse. E alí foron detelo trala
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denuncia dun haitiano que traballaba na quinta que el administraba. Acusábano de
actividades sediciosas. Os médicos opuxéronse a que o levasen debido ó seu
delicado estado de saúde e chantáronlle unha garda permanente na entrada do
cuarto. Levárono logo para o hospital militar, onde estivo máis dun mes. Alguén
avisouno unha noite que o matarían, e na madrugada axudárono a trasladarse a un
xulgado. Pouco despois, aínda convalecente, liberárono. Volveu á súa casa, pero,
cando ía chegando a ela, viu que estaba arrodeada de gardas e, agatuñando polos
tellados, logrou ocultarse, sucesivamente, en casas de membros, coma el, do
Movemento 26 de Xullo.
Un día, coa saúde en creba, sorteando múltiples atrancos e dificultades,
camiñou días e noites pola Sierra ata dar co novo campamento de Ernesto Che
Guevara. E atopouno. E o Che deulle unha aperta de irmán. E el puido dicirlle
–era o propósito que o levara alí– que nin baixo as máis crueis torturas dixera
nada das posicións da guerrilla nin dos colaboradores nin dos medios de que se
valían para a súa subsistencia. Era unha cuestión de honor e de fidelidade á
causa revolucionaria.
O triunfo de xaneiro de 1959 colleuno na Habana, onde estaba a curarse
dunhas úlceras estomacais. Cando chegou á capital a columna do comandante
Camilo Cienfuegos, uniuse a ela entusiasmado, e con ela entrou nos cuarteis de
Columbia, onde estivera a maior fortaleza militar do exército de Batista.
Contoume que nos anos da clandestinidade foi celoso depositario do Diario
do comandante Juan Almeida. E tamén me falou dos barcos que fretara en Santiago de Cuba, con pretextos diversos, para apoia-las tropas do Che. Disque
foran en total dúas viaxes de El corsario e tres de El relámpago. Para todo lle servía
basicamente de cobertura o feito de ser administrador dunha enorme quinta.
Fala da euforia colectiva daqueles días memorables de xaneiro. Era a alegría
do triunfo popular que liquidaba non só o réxime do Napoleonciño tropical,
senón catro séculos de humillacións e asoballamento.
El e mais un capitán chamado Orestes Guerra ocuparon o Palacio Presidencial.
Alí reencontrouse co Che, que asistía a unha reunión do acabado de crear
Consello de Ministros. O comandante abrazouno e díxolle: «La pasaste dura,
David!». Virían logo novas e sucesivas tarefas: custodia daquel palacio, construción
dun encoro no río Yara, funcionario do Ministerio das Forzas Armadas,
administrador dunha granxa estatal en Sagua de Tánamo, plan especial
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agropecuario da rexión oriental... E, finalmente, asignáronlle a dirección da
fábrica de mobles, onde seguía traballando, moi a gusto porque estaba na cidade
onde vivira a maior parte da súa vida e tamén porque volvera ó seu oficio
de carpinteiro. «Na Revolución hai espazo para todos», comentaba, sorrindo.
Esta era agora a súa Sierra Maestra.
O miliciano Ramón Peña
Abril de 1961. Os servizos de intelixencia cubanos saben que dende ben antes
vén levedando unha agresión. Un plan da CIA, apadriñado polo presidente John
F. Kennedy. Dende 1959, Cuba tivo que manterse en garda día e noite perante
as manobras do imperio veciño.
Os principais campos de adestramento das tropas mercenarias estaban na
Florida e tamén en Nicaragua (onde daquela gobernaba o segundo Anastasio
Somoza). Todo moi ás caladas, moi en segredo, pero Cuba, que ten moitos e bos
amigos polo mundo adiante, sabía daqueles pasos, daquela aventura bélica que
se estaba a crear. Só lle faltaba coñece-la data e o lugar de desembarco.
O 15 de abril, uns avións piratas, ós que lles pintaran nas ás a bandeira cubana
para despistar, atacaron por sorpresa as bases aéreas da Habana e de San Antonio
de los Baños, e, ademais de causaren algunhas vítimas humanas, destruíron parte
dos entón cativos medios aéreos cos que contaba o país para defenderse. Era o
preludio da invasión, que se fixo realidade dous días despois.
Na amañecida do día 17, o territorio cubano era atacado por mar e por aire.
O lugar escollido foi a Ciénaga de Zapata, no sur da provincia de Matanzas,
zona de difícil acceso. Quedou evidenciado que trataban de crear unha «cabeza
de ponte», pedi-lo recoñecemento por parte de gobernos dóciles ó poderoso
amo e hostilizar dende alí o resto da illa. Todo estaba ben planeado. Pero erraron
en algo fundamental: a resistencia dos cubanos. Sentíanse libertadores e así o
expresaron os primeiros grupos armados que entraron por Playa Larga e Playa
Girón. E recibiron metralla. Fidel Castro declarou o estado de guerra e á zona
de operacións foron chegando compañías de infantería, así como forzas de
artillería e blindados. Houbo combates aéreos. Algúns barcos foron afundidos
denantes de chegaren á beira. Naquela resistencia, había máis coraxe ca medios,
mentres que os invasores contaban con todo o apoio loxístico ianqui. Unha
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operación tan custosa como aquela, coidadosamente elaborada en longos meses,
derrubouse como un pelouro monte abaixo ante o «¡Patria o muerte!» dos agredidos. Era a valentía dos homes que manexaban vellos fusís, escasos e anticuados canóns, algún tanque da época da Segunda Guerra Mundial e uns avións
remendados fronte ás máis modernas técnicas de combate.
O inimigo invasor foi vencido en 72 horas. O 19 de abril, os mercenarios que
quedaron con vida –máis de mil douscentos, incluíndo paracaidistas que se lanzaron sobre a retagarda cubana– vagaban dispersos por entre os mangleirais da
Ciénaga e pedíanlles ós que os capturaran que lles perdoasen a vida. Un a un
foron rendéndose (é curioso que boa parte deles para eludiren culpas confesaban que viñeran de cociñeiros). Na súa maioría eran cubanos de orixe –fillos de
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terratenentes, banqueiros, antigos militares batistianos e ex-policías torturadores
e asasinos– pero tamén había pilotos e xefes norteamericanos e aventureiros
procedentes doutros países. Dixéronlles que todo sería fácil, que os recibirían en
Cuba cos brazos abertos, e por iso repetían uns e outros a coñecida frase de «me
embarcaron».
Houbo xuízo público con tódalas garantías procesuais e foron condenados a
diversas penas. Un senador norteamericano intercedeu, fixo diversas xestións co
goberno cubano e, á derradeira, Estados Unidos rescatounos mediante unha
forte indemnización en especie consistente en medicinas e alimentos para nenos.
Admitiron que Cuba fora xenerosa con eles. Kennedy asumiu a responsabilidade
daquel vergonzoso fracaso.
Era a primeira derrota militar de Estados Unidos en Latinoamérica. O imperio sentíase humillado. Aínda non logrou repoñerse, e de aí o seu resentimento
crónico, teimosamente manifestado, que o leva a buscar cómplices no mundo
enteiro para atafegar a Cuba.
Ademais das tropas regulares, enfrontáronse os invasores a varios batallóns de
milicianos, é dicir, traballadores ou estudantes con algo de preparación militar e
de defensa civil que se mobilizaban en caso de emerxencia natural ou bélica. Un
deses milicianos era o noso paisano Ramón Peña Díaz, Moncho. Nacera en San
Nicolás de Neda, A Coruña, o 12 de maio de 1936, e chegara a Cuba en maio
de 1955, uns días antes de face-los dezanove anos. Vivía no barrio de Santa
Amalia, da Habana, co seu pai, veterano combatente da República durante a
Guerra Civil Española.
Moncho traballaba e estudaba. E cando comezaron a organizarse as milicias
populares alistouse nelas deseguida. O seu pai sentíase orgulloso con aquela actitude e díxolle un día: «Olla o que fas, pois isto non é un xogo de rapaces». Pero
o Moncho asumira tal decisión con plena responsabilidade. Aprendeu o manexo
das armas e tomou parte en longas marchas. Foi escollido para incorporarse á
Escola de Responsables de Milicias que radicaba na cidade de Matanzas. Como
exercicio de montaña, chegou a escalar tres veces o Pico Turquino, a maior elevación de Cuba.
Nin ben se produciu o desembarco inimigo e dada a relativa proximidade da
escola á zona de operacións, foi mobilizado un batallón de milicianos. Entre eles
ía Moncho. Arribaron a Girón o mesmo día 17 pola tarde. Entraron inmediata-
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mente en combate. Na mañá do dezaoito, Moncho caeu ferido pola metralla dun
ataque aéreo dos agresores. Faleceu denantes de chegar ó hospital de campaña.
O seu nome é lembrado con respecto e agarimo. A súa imaxe forma parte da
galería de heroes no museo que evoca a vitoria de Playa Girón.
Exemplar actitude internacionalista. Moncho foi un soldado mambí deste
tempo, que loitou e deu a vida pola segunda independencia de Cuba.
Crónica de dous días de combate
O emigrante galego Francisco Iglesias Bouzón loitara na trincheira republicana
durante a Guerra Civil. Pertenceu, polo tanto, ó bando dos perdedores. En
1939, comezou para el a complexa peripecia do exilio. Na última asentouse en
Cuba. Cando triunfou a Revolución, incorporouse ás Milicias Nacionais, ás que
achegou a súa experiencia de combatente. Aprendeu a manexar novo armamento,
fixo prácticas de tiro e pasou a «proba de fogo» da camiñada de 62 quilómetros.
Como miliciano, tomou parte nos acontecementos máis decisivos daqueles
primeiros anos. Estivo na «limpa» da serra do Escambray, cando, con amplo
apoio do Norte, abrollou alí un xeito de guerrilla contrarrevolucionaria. Pelexou
en Playa Girón durante a invasión mercenaria de 1961, e estivo mobilizado e
atrincheirado en 1962 cando a Crise de Outubro, a dos mísiles atómicos, que
estivo a piques de facer estala-lo mundo nunha terceira e quizais definitiva
guerra mundial.
Francisco non era militarista nin moito menos e nin sequera militar profesional. Era un obreiro. Traballaba nuns talleres da Academia de Ciencias. Tiña
pouco máis de sesenta anos cando nos deixou esta crónica, relacionada coa súa
participación na defensa do territorio cubano durante a invasión que na historia contemporánea se coñece como de Baía de Cochinos:
Cando se produciu o ataque de avións piratas camuflados sobre dous aeroportos
militares da Habana, o 15 de abril de 1961, eu acababa de chegar dos montes do
Escambray, co Batallón 113, ó que pertencía. Tiñámo-lo noso campamento en
Kuquine, nas aforas da capital. Ó outro día foi o enterro das vítimas daquela
acción arteira que tiña a finalidade de destruír en terra os poucos aparatos de que
dispoñía Cuba. Como é sabido, falou Fidel na entrada do cemiterio e proclamou
o carácter socialista da Revolución. Data histórica. Aquilo era un alerta para
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Francisco Iglesias.

todos nós, para todo o país. Víase vi-la invasión. E así foi. Na mañanciña do 17,
xa estaba disposta a caravana de camións que nos levarían a Playa Girón. Acababa
de chega-la noticia do desembarco.
Saímos. Levabamos unha velocidade moderada. Entre un camión e outro
había unha distancia duns 30 metros, pouco máis ou menos. Eu ía no penúltimo, que, por certo, se lle queimou o motor a pouco de pasa-la longa ponte de
Bacunayagua. Deseguida requisamos outro e puidemos seguir sen maiores contratempos. En Aguada de Pasajeros, vimos revoa-los B-26. Tiñan pintada na fuselaxe a bandeira de Cuba e coidamos que eran nosos. Pero non. Comezaron axiña
a ametrallarnos. A orde foi de corpo a terra e o despregamento en guerrillas. Eu
caín sentado, derriba do fusil, e encima de min caeu outro compañeiro. Todo sen
maiores consecuencias, aparentemente, pois meses despois souben que fracturara
dúas vértebras que acabaron soldando soas.
Collemos pola curva de Yaguaramas e non tardamos en atoparnos con máis de
douscentos paracaidistas que se lanzaban ben a dentro, como avanzada da invasión.
Sesenta de nós entramos en combate (o resto do Batallón viña máis atrás). En case
tres horas de loita, logramos vencelos, sen baixas mortais pola nosa parte.
Cando o Batallón estivo completo, avanzamos rumbo a San Blas. Alí enterramos
a dous mercenarios. Enfilamos logo para Bermejas, onde estivemos só unhas horas.
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Nunha desas, chegou Fidel, ía dun lado a outro informándose da situación,
dando ordes. Deille a man por primeira vez e sentín unha emoción grande. En
Bermejas, estaba o comandante Pedro Miret disparando con dúas baterías –dispoñía dun total de sete. Fidel ordenou que subísemos ós camións e que o
agardásemos en Caleta. Dito e feito. Chegamos ó lugar sinalado coa artillería
antiaérea (a das «catrobocas») disposta.
Había un mando centralizado, pero na práctica ocorreu que todo o país
quería tomar parte naquel combate. Todos. Ademais da aviación e do Exército
Rebelde, había batallóns de milicias, como o noso, compañías da policía e milicianos campesiños e das industrias que se incorporaron espontaneamente. Todo
isto ocasionounos baixas de máis. Pode dicirse que había máis vontade que organización; máis fervor que disciplina. Os agresores coidaron que atoparían xente
mansa, desexosa de se entregar, de se render á primeira e atoparon unha masiva
e teimosa resistencia que non lles deu un minuto de tregua.
No avance, coidamos que xa pasaran os tanques, e non era así porque un deles
estaba avariado. Como non o sabiamos, fomos achegándonos á praia ata que nos
decatamos de que aínda non fora tomada. Ordenáronnos recuar para ocuparmos
posicións e impedírmo-la fuga do inimigo. Así o fixemos. Pasamos algúns perigos ante certos elementos armados, pero, na maioría dos casos, entregáronse sen
máis. Achábanse moi desmoralizados. Sentíanse verdadeiramente vencidos.
A vitoria chegou na mañá do 19 de abril coa toma de Playa Girón. Lembrei
algúns combates da nosa guerra, a que perdemos no ano trinta e nove. Foron
dous días de fortes emocións. Lembro, por exemplo, aquelas mociñas enfermeiras, de 15 ou 16 anos, colgadas nas ambulancias que rodaban ateigadas de
mortos e feridos atravesando as liñas de combate, por entre o po e a fumareda
das explosións; e os milicianos adolescentes, con bombas de man na cintura e disparando con fusís ou ametralladoras. Todo era moi conmovedor. E para min, un
dos acontecementos que máis recordo da miña vida.

Da Pobra de Brollón á selva angolana
Vira máis dunha vez a Manuel Díaz en actos culturais e conmemoracións diversas na desaparecida Sociedade de Amistad Cubano Española (SACE), que tiña
a sede no edificio do Centro Galego da Habana. Disque asistía como galego en
representación do Partido Comunista de Cuba, do que era membro do seu
Comité Central.
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Manuel Díaz, boxeador.

Manuel Díaz, oficial do Exército Rebelde.

Cómpre dicir que loitou na Sierra Maestra durante a Guerra de Liberación
encabezada por Fidel Castro, e polos seus méritos acadaría máis tarde o grao de
comandante, o máis alto que outorgaba o Exército Rebelde, ó que se incorporara nos comezos de 1958 xunto co seu irmán máis novo, morto en combate ese
mesmo ano. Un terceiro irmán tamén participou naquela contenda.
Nacera Díaz na Pobra de Brollón, Lugo, durante os anos da República, no
seo dunha familia campesiña de poucas terras. O seu pai estivera na guerra de
África. Un día pechouse por fóra para sempre a porta daquela casa. O matrimonio Díaz, cos fillos, emigrou a Cuba. Manolo, o maior, acababa de facer dezaoito anos. Traballou de camareiro nun bar, peón nunha cristalería, mensaxeiro de
farmacia. Adicouse nun tempo ó boxeo, que deixaría logo de recibir un puñazo que
o desanimou de por vida. Aprendeu a conducir e andou varios meses no carrexo de
leite entre o Caney e Santiago de Cuba. Traballou, ademais, como chofer do seu
ilustre paisano o arcebispo Pérez Serantes, ó que tamén axudaba na misa, amais
doutras inevitables «complicidades».
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A loita armada nas montañas contra o réxime de Batista ía a máis. Non se falaba
doutra cousa. El non estaba en ningún grupo ou célula clandestina, aínda que
conspiraba facilitando contactos e trasladando mensaxes coa eficaz cobertura de
chofer arcebispal. Pero quería combater. E un día deixou a monseñor e con
outro amigo marchou á Sierra Maestra. Dirixiuse á Terceira Fronte, onde
operaba a Columna 3, rexida polo comandante Juan Almeida. Recibiu a
instrución imprescindible, aprendeu a tirar, soubo o que eran as longas camiñadas
monte arriba, con roupa e botas escalazadas e carencia de auga e de alimento. Viu
o sangue amigo e inimigo, ventres abertos, ósos crebados. Viu a guerra. Soubo o
que era entrega-la vida por outros, polo ben de todos, por unhas ideas.
Manuel estaba no batallón que tomou o poboado de El Cobre. Seguiron avanzando. Sete días de marcha, durante os que comeron só dúas veces, ata chegar á
comandancia do Che. Participou no combate do Bueycito, para o que foi escollido como bo tirador. Alí caeu gravemente ferido e levárono a un hospital de campaña, onde foi operado, sen anestesia, coutado por catro compañeiros mentres
mordía unha toalla. Botou de conta que desa morría, pero foise repoñendo.
O hospital tivo que ser evacuado a toda présa debido á proximidade do inimigo,
e saíron con enfermos e medicamentos sobre uns dóciles machos. Andaron serra
adiante nove días coas súas noites baixo un violento ciclón de auga e vento adoecidos. Arroiaban os montes. Cando cruzaron un río, a corrente arrastrou sen
remedio o macho que levaba as medicinas. Viviron horas difíciles.
Un mes despois xa estaba reposto e en condicións de combater novamente. Destinárono a un lugar chamado Santo Domingo e máis tarde a El Jigüe, onde tomou
parte na soada batalla que durou varias xornadas e que gañaron os rebeldes.
Chamábanlle cordialmente «El Gallego», e el, para mellor levar a situación
que vivían, con fames, riscos e dificultades a eito, contaba historias e cantaba
coplas, e lembra que nun momento tenso, emocional, entre o zoar da metralla
e os berros abouxantes de maldición e arenga, ceibou un aturuxo e un «Ei, carballeira!», case sen darse conta.
Recorda cando, baixo un bombardeo inimigo, a súa columna se dispersou,
el cruzou nadando o río Yara, e na outra beira unha velliña deulle acubillo e
un algo de mantenza nun bohío perdido na manigua; e o ataque ó cuartel de
Providencia, onde un neno de oito anos lle levou café nunha latiña por entre
as balas.
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Nas últimas semanas do 58, as tropas do tirano xa non ofrecían resistencia.
Estaban desmoralizadas. Acabaron rendéndose, entregándose con armas e
vituallas, abrindo as portas dos cuarteis.
O mes de Nadal foi decisivo. Fidel ordenáralle había algún tempo ós comandantes Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos que saísen rumbo a occidente
á fronte de senllas columnas, unha polo norte e outra polo sur da illa. O Che
instalou o seu campamento na serra do Escambray, no centro do país. Aumentaba a loita clandestina nas cidades. Aquel réxime corrupto descompoñíase de vez.
E a noite de San Silvestre o ditador, xunto cos seus máis cualificados cómplices,
liscou en avión para Santo Domingo. O primeiro día de xaneiro de 1959 triunfou definitivamente a Revolución.
Manuel Díaz, o rapaz da Pobra de Brollón, agora un home feito, sobrevivente
de mil contratempos, chegou un día ó arcebispado de Santiago de Cuba. Ía de
tránsito para A Habana. Quería, sobre todo, sauda-la cociñeira, que sempre o
tratara ben. Vestía o uniforme de oficial do Exército Rebelde. Pediu ver tamén
a monseñor Pérez Serantes. E viuno. Foi cordialmente recibido por el, quen lle
preguntou, en galego, se era comunista, e o guerrilleiro contestoulle que quizais
si, e que o primeiro comunista fora Xesús de Nazaret. Riron os dous. O arcebispo sabía ben que a Igrexa ha de estar sempre cos que mandan, e a Revolución
acababa de toma-lo poder e contaba cun rotundo apoio popular en todo o país.
Díaz saía pouco despois para Checoslovaquia, onde seguiría estudos nunha
Academia Militar para oficiais. Estivo un ano e medio en Praga. Nese tempo,
produciuse en Cuba a invasión mercenaria de Baía de Cochinos, en abril de
1961, preparada e armada polos Estados Unidos. Teimaba en que o deixasen
volver para combater, pero non era posible. Os agresores, como sabemos, foron
derrotados en tres días.
Volveu cando rematou os estudos. O Exército Rebelde víñase equipando con
medios modernos. Os guerrilleiros da Sierra Maestra e do Escambray estaban
agora capacitados para utilizalos. Con todo, Manuel Díaz, aínda que ledo pola
confianza posta nel, sentíase un algo desacougado cando Fidel o designou xefe
dunha brigada de artillería. Seguiu a estudar moi seguido para desempeñar tal
responsabilidade.
Fiel á súa raíz orixinaria, sente e evoca de continuo a Galicia e fala a nosa lingua de xeito tan fluído e espontáneo como cando embarcou en Vigo con deza-
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oito anos. E, ó mesmo tempo, é cubano de corazón, cubano ata da-la vida se for
preciso por esa súa segunda patria. Galicia e Cuba son para el dous amores perfectamente compatibles.
Nos anos de consolidación do poder revolucionario e da construción socialista,
Manuel Díaz levou a cabo tarefas moi diversas, como membro que foi durante
máis de vinte anos do Comité Central do Partido, así como no eido administrativo, deportivo e militar.
Cando as tropas de África do Sur invadiron a República Popular de Angola,
os dirixentes deste país, que acababa de liberarse do xugo colonial portugués,
solicitaron axuda a Cuba no momento en que os agresores estaban xa ás portas
de Luanda. E Cuba deulla xenerosamente, sen pedir nada a cambio. E o pobo
angolano non só recuperou o seu territorio, senón que, coa colaboración militar
cubana, forzou a independencia de Namibia, que ata ese momento era administrada como unha simple provincia polo goberno surafricano en fideicomiso da Organización das Nacións Unidas.
Manuel pedira ir a Angola para achega-la súa experiencia. E alí estivo, como
asesor militar dos oficiais angolanos, co grao de coronel. Ten moito para contarnos
sobre aquela contenda e sobre o xesto solidario e internacionalista de Cuba.
Agora é un veterano, un histórico Comandante da Revolución, e ó mesmo
tempo un militante do PCC e un coronel retirado das Forzas Armadas Revolucionarias. E quizais lembrando aquela súa etapa xuvenil de boxeador, está moi
vinculado ás actividades do Instituto Nacional de Deportes e Recreación.
As outras armas de Guillermo Cid
Outras armas, si, aínda que el non refugaba as que todos coñecemos como tales,
chegado o caso de ter que defender unha causa xusta, unha idea nobre. De feito,
era miliciano e estivo mobilizado empuñando un fusil automático cando a
invasión mercenaria de 1961 e durante a chamada «crise do Caribe», de 1962.
Pero a esencia da súa loita ía por outro rumbo.
Un episodio define a Guillermo dende que era un mociño. Refírome a cando
foi a Viena para ver a Sigmund Freud e dicirlle que discrepaba dalgúns dos seus
postulados. Nada menos. O creador da psicoanálise non o recibiu, aínda que el
si puido conversar máis dunha vez cos seus discípulos e colaboradores Jung e
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Adler. (Moitos anos despois, en 1984, falando con el na súa casa da Habana,
díxome: «Xa me reconciliei con Freud, porque nun libro que vin recentemente,
editado en México, souben que lle confesou a Albert Einstein que se volvese
empezar a estudar non se adicaría á psicoanálise, senón á parapsicoloxía»). Era
natural esa «reconciliación», dado que Cid se adicou de cheo a esta ciencia dos
fenómenos ocultos case toda a súa vida.
Temos estado con el moitas veces, en mutuas visitas e en actos culturais
diversos. Era esguío, dilixente, atilado. Un home lúcido, aberto a toda sabenza.
E tamén un home audaz, emprendedor. Confírmase na súa traxectoria.
Nacera en Ourense no ano 1904, no seo dunha familia de clase media. Foi
un neno e un adolescente rebelde perante o ambiente beato circundante. Era
cavilador, introvertido, preguntón. De distinto xeito influíron nel dous cregos
de sona, amigos do seu pai: Basilio Álvarez e Antonio Rey Soto.
Debido á súa delgadeza, o consello médico era que camiñase polos montes.
E pateou en solitario boa parte da provincia de Ourense. Fíxose daquela un
teimoso observador da natureza, da flora e da fauna montesías. Estudou no
colexio ourensán dos Salesianos. Quería viaxar, andar mundo, e así, con só trece
anos e vinte pesos, foi a Salamanca e logo a Toledo, onde tiña parentes. De Toledo a Alacante. E despois de catro anos de andainas e cos estudos descompensados, volveu a Ourense. Rey Soto aconséllalle que escriba, e publica algúns relatos
en La Región. Vaise de novo, esta vez co seu tío Modesto Cid, cantante e actor.
Aséntase en Barcelona. De alí baixa a Andalucía. Recibe algunha axuda do arcebispo de Sevilla, a quen coñecía porque antes fora bispo en Ourense.
Vai dun lado a outro sen cartas, realiza traballos esporádicos, móvese nunha
continua picaresca. Un día aparece en San Sebastián, onde traballa un tempo como
dependente de comercio. Pasa logo a Francia para eludi-lo servizo militar. En París,
axúdao unha criada galega. Vincúlase a grupos da esquerda francesa. É perseguido.
Adícase un tempo a traducir textos literarios. Refúxiase nun barrio obreiro. Coñece
un grupo de paisanos que lle conseguen traballo como fogueiro nunha fundición.
Le moito. Asiste como oínte a varias facultades da Sorbona. Máis tarde consegue
empregarse cunha viúva chilena adicada a diferentes negocios. Ascende axiña e
chega a ser algo así como xerente dunha das empresas. É nese tempo cando viaxa a
Viena con mentes de ver a Freud.
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Guillermo Cid.

En 1925 vaise a Cuba nun vapor holandés. Chega sen diñeiro. Leva o enderezo da que fora a súa ama e ela axúdao. Comeza a traballar na redacción do
Diario Español de Adelardo Novo. Dá clases de francés e de español a domicilio.
Coñece o embaixador de Brasil e, sen deixa-lo ensino, convértese no seu secretario. Colabora nas importantes revistas Bohemia e Carteles. Proponlle ó director
da primeira unha edición continental, extraordinaria, con motivo do centenario
da morte de Simón Bolívar. Viaxa a Santo Domingo, Porto Rico, Venezuela.
Durante tres meses percorre cunha expedición arqueolóxica os ríos Orinoco e
Apure. Establece coordinacións para a edición bolivariana da revista habaneira,
ó tempo que publica artigos diversos na prensa de Caracas. Algo non lle gustou
del ó tirano Juan Vicente Gómez, quizais o contido dalgún artigo, un saúdo que
non se deu, o feito de que non o loase (como era cotián nos que sen a menor
liberdade tiñan que gaña-la vida coa palabra). Calquera cousa. O caso é que de
feito estaba prisioneiro alí, pois deron en non pagarlle as colaboracións e ade-
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mais non lle permitían que marchase. Percibía unha atmosfera estraña. Recibiu
ameazas anónimas por teléfono. Sabía que, de certo, perigaba a súa vida. Para máis,
encerellouse cunha moza caraqueña que resultou ser espía do ditador. Un escultor
mexicano que traballaba nun monumento á batalla de Carabobo advertiuno dos
riscos que o cercaban, nun tempo en que alí se tiraba a dar por menos de nada, e
foi el tamén quen o axudou a saír daquela situación e do país. Regresou a Cuba.
Volta a Galicia en 1931. Está uns días cos seus, en Ourense, e asiste logo, en
Madrid, á investidura de Alcalá Zamora como presidente da República. E outra vez
á Habana. Casa coa xornalista e actriz María España, da que se divorciaría de alí a
dous anos. É designado xefe de circulación de Bohemia, que a partir da caída do
réxime de Gerardo Machado, en 1933, alcanza unha tiraxe semanal de 75 000
exemplares. Organiza a distribución da revista en toda Hispanoamérica e, para iso,
viaxa pola América Central e vai tamén a Colombia, Ecuador, Perú... Funda logo a
revista Pico y Espuela, adicada á pelexa de galos. En 1939, abandona o xornalismo.
Di que ata o ano 43 non fixo cousa ningunha, que se adicou a descansar, o
que non é de todo certo: traballou en publicidade e elaborou, por encargo
dunha axencia norteamericana, varios guións cinematográficos.
Durante a Segunda Guerra Mundial, adicouse a exportar tabaco e outros
produtos cubanos a Estados Unidos e a América do Sur.
Casou por segunda vez, nacéronlle varios fillos e emprendeu novas actividades. Mercou unha pequena parcela nas aforas da Habana, preto da Estación
Experimental Botánica de Santiago de las Vegas, a cargo dos doutores Xulián
Acuña e Tomás Roig, científicos de gran valía. Á beira deles, Guillermo fíxose técnico agrícola por vocación. Entre outras cousas, investigou as posibilidades do
kenaf, planta fibrosa semellante ó iute da India. A Cid só lle interesa a semente,
que procesa e exporta a España, Portugal, Madagascar, Senegal, illas francesas do
Caribe, Filipinas... En 1952 xa propagara o kenaf por case todo o mundo. Adicouse logo á horticultura intensiva e exportou grandes cantidades de tomates e
papaias a Estados Unidos e a países do Caribe. Mentres tanto, fundou a revista
Tierra y Mar, orientadora e defensora das actividades agrícolas e mariñas.
Triunfa a Revolución en Cuba e a vida de Guillermo Cid colle un novo
rumbo. Abandona o que viña facendo e pon experiencias e sabenzas ó servizo dos
intereses colectivos, de todos para todos. De primeiras é designado asesor do
Instituto Nacional de Reforma Agraria. Elabora un proxecto hortícola para a
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provincia da Habana e a illa de Pinos. En 1961, créase o Ministerio de Industrias
(o ministro é Ernesto Che Guevara), que abrangue tamén a industria alimentaria. Conta cunha granxa de experimentación agrícola, un centro de botánica
industrial –con laboratorios, talleres, etc.– de 5800 hectáreas, en Jovellanos,
provincia de Matanzas, e con 150 traballadores, dirixidos por Cid, quen era, ó
mesmo tempo, asesor agrícola do Che. Como tal, leva a cabo investigacións sobre
a cana de azucre; elabora un proxecto para a deshidratación de tomates, papaias,
mangos, cítricos... Realiza experimentos sobre o ramié (fibra téxtil chamada «seda
vexetal», moi utilizada en Asia e nalgunhas rexións brasileiras); cultiva e procesa
en laboratorio unha oleaxinosa coñecida como azafrán bastardo, de utilidade
medicinal, alimentaria e industrial; fai igual cunha leguminosa denominada guar,
que dá unha fariña semellante á da ervellaca, e con paraíso francés, da que se extrae
un aceite moi eficaz en instrumentos de alta precisión.
A relación de Cid co Che Guevara era moi fraternal e respectuosa. O noso
paisano admiraba o Comandante, e este recoñecía nel a un home disciplinado,
rigoroso, que achegaba tódolos seus coñecementos para a construción dunha nova
sociedade, cun novo estilo de convivencia. Unha fotografía do Che presidía a
biblioteca de Cid, e enriba da súa mesa de traballo estaba sempre aquel exemplar
de Pasajes de la guerra revolucionaria que o líder guerrilleiro, autor del, lle adicou
con estas palabras: «A Guillermo Cid, científico de manos callosas». O Che
visitaba moi seguido (chegaba case sempre pilotando unha avioneta) a granxa
experimental de Jovellanos. Xuntos percorreríana dacabalo durante varias horas
observando a evolución das plantacións e conversando sobre novos proxectos. Na
casa de Cid, vimos copias dos informes de traballo que lle foron enviadas a aquel
excepcional ministro, e algunhas comunicacións de resposta deste.
O ano 1963, o Che envíao a Canadá, Chile e Brasil, países onde recolle información, mostras, sementes, e quedan establecidos intercambios para o futuro.
Evidentemente, é Brasil o país que máis interesa a Cuba e ó Ministerio de Industrias pola semellanza climática e a variedade vexetal. Porque ademais da granxa
de Jovellanos, Cid elaborou un proxecto, que o Che aprobou deseguida, para
crear na Habana un xardín botánico de plantas económico-industriais, no que
tería que haber especies dos 50 paralelos que forman o trópico universal.
Guillermo Cid viaxa novamente a Brasil en 1964. Percorre varios Estados.
Visita universidades, institutos agronómicos, centros botánicos. Entrevístase
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con personalidades científicas relacionadas coas ramas de bioloxía, agronomía,
agroquímica, etc. Obtén valiosa documentación. Ten acceso a variadas estacións
experimentais. Acompáñao o xornalista Mario Alves. Vai á rexión do nordeste e
dende alí á Amazonia. O prestixioso dirixente revolucionario Carlos Marighela
está con el facilitándolle importantes relacións. En Belem do Pará, un grupo de
persoas traballa a todo dar clasificando, embalando milleiros de especies vexetais
para trasladalas a Cuba no retorno dun avión que chegaría a Río de Xaneiro
cunha delegación deportiva. Todo coordinado persoalmente polo Che a partir
dos contactos telefónicos con Cid.
Pero aquela singular operación mancouse polo golpe de Estado contra o
presidente João Goulart nos comezos de abril. Guillermo estaba neses días en
Pernambuco, territorio rexido por Arrães, un gobernador progresista. De
primeiras, refuxiouse nunha quinta. Pasados uns días, colleu un avión para o
Río. Casualmente, o mesmo avión, no mesmo voo en que ían connotados
xefes militares golpistas. No Río, sen saír do aeroporto, sen perda de tempo,
seguiu rumbo a Montevideo. Tras daquela accidentada viaxe, chegou de volta
a Cuba. Disfrazando o mellor que puido os obxectivos da súa misión, puido
salva-la vida, que non é pouco. Salvou, ademais, algunhas plantas e sementes,
que chegarían máis tarde á Habana, pero a maior parte daquela valiosa carga
vexetal perdeuse. Alá quedaron tamén bloqueadas, sen posibilidade de
reactivación inmediata, as relacións establecidas, os contactos, o acordo de
cooperación coa Universidade de Baía. Todo debido a ese inesperado revés e ó
feito engadido de que xa o Che planeaba a súa saída para «otras tierras del
mundo» (como diría nunha carta a Fidel publicada anos despois). Mancouse
definitivamente o proxecto do xardín botánico de especies económico-industriais.
Cid viu o Che por última vez o 28 de marzo de 1965. Saíron xuntos dacabalo
como sempre e disque o notaba especialmente afectuoso, máis dado ese día a falar
dos fillos, da familia, de si mesmo, ca de botánica. Como se quixese dicir algo que
non dixo, como se se estivese despedindo. Cando marchaba, deulle unha inusual
aperta e informouno de que tardarían en verse, pois ó día seguinte marchaba «para
Oriente, a tumbar caña». Non o viu máis. Dous anos e medio despois, chegoulle
a noticia, como nos chegou a todos, de que o valente guerrilleiro, o vencedor de
cen batallas na guerra de Cuba, caera combatendo nas selvas de Bolivia.
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Cadrou que pouco despois se creou o Centro Nacional de Investigacións
Científicas e Guillermo Cid foi designado subdirector de Botánica Industrial,
cargo que desempeñou durante máis de tres anos, nos que se adicou,
principalmente, ó cultivo e experimentación, a nivel de laboratorio, de plantas
medicinais e alimentarias do trópico universal.
Coñecín a Cid na súa parcela (súa e de varios parapsicólogos compañeiros del)
das aforas da capital. Dende esa vímonos moitas veces. Xubilárase, pero seguía
axudando como asesor da Facultade de Agricultura da Universidade da Habana,
para a que redactaba moi seguido informes e propostas sobre variados temas
agropecuarios. Decenas de extensos informes en que ía toda a súa experiencia,
todo o seu saber sobre a terra cubana, as súas posibilidades e as súas carencias, o
seu clima e os seus ciclos biolóxicos. Asumiu aquela tarefa de por vida e exerceuna
ata que morreu con case noventa fecundos anos.
Tales eran, pois, as armas do ourensán Guillermo Cid, coas que loitou dende
sempre polo melloramento e polo benestar do ser humano. Era un home xeneroso
e rotundamente solidario. Queda por referi-la súa paixón parapsicolóxica, que foi
a máis cada día ó longo de medio século. Pero esa é outra historia, que algún día
teremos que contar.
Presenza da muller galega
A nosa emigración a América foi maioritariamente masculina. Isto deuse, sobre
todo, no que respecta a Cuba. Os máis dos homes emigraban solteiros, e os que
deixaran muller en Galicia –agás contados casos e que as chamaban ou decidían
retornar ós poucos anos ou fixeron varias viaxes de ida e volta– endexamais
volveron ou viñeron xa vellos e fracasados para morreren nesta banda do mar.
As casadas (se tal podemos chamarlles) que aquí quedaran eran as «viúvas dos
vivos» do coñecido poema rosaliano.
Con todo, aínda que en cifras relativamente baixas, houbo mulleres galegas
emigradas en Cuba, naturalmente. E entre elas debemos mencionar algunhas
que se incorporaron ás loitas populares do pobo cubano.
De XOSEFA YÁÑEZ souben por Conchita Fernández (ex-secretaria do polígrafo Fernando Ortiz e de Fidel Castro) e polo xornalista Enrique González
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Xosefa Yáñez.

Manet. Souben que nacera en Mondoñedo en maio de 1875. Chegara a Cuba
en 1911, meses despois de emigra-lo seu home, Manuel Basanta, obreiro ferroviario,
que morreu en 1943. Vivían nunha casa que fixeran construír en El Globo, barrio
suburbano da Habana, na que ela seguiu residindo de por vida.
Xosefa padecera as penurias xeneralizadas na illa, un país convertido en neocolonia dos Estados Unidos. Padeceu o noxo dunha sociedade humillada, dominada polo vicio, o gangsterismo político e a corrupción en grande escala. Por iso
adheriuse activamente ás ideas de Eduardo Chibás, líder do Partido Ortodoxo,
que tiña como emblema unha vasoira e postulaba o arranxo da Administración
pública. Fidel pertenceu ó partido de Chibás, do que se arredou máis tarde para
encamiñarse por un camiño máis profundo, máis orgánico e transcendente. Un
rumbo revolucionario e non simplemente reformista.
Foi no fogar da nosa paisana onde comezaron a formularse inquietudes e
propósitos que andando o tempo desembocarían nunha das revolucións máis
singulares da historia contemporánea. Alí reuniuse varias veces Fidel (cando era
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só un mozo e descoñecido avogado de vinte e cinco anos) con militantes da
ortodoxia, e dende a azotea fotografou os soldados que eran obrigados a traballar
nunha quinta de recreo do democrático presidente Carlos Prío Socarrás. Segundo
Pedro Trigo (revolucionario cubano que pasou a súa infancia en Viveiro), na casa
de «La Gallega» Xosefa tivo con Fidel unha xuntanza, a noite do 5 de marzo de
1952, con 140 campesiños dos municipios de Calabazar e de Santiago de Las
Vegas, ós que lles falou das causas da explotación que os atafegaba e dos
obxectivos dunha reforma agraria que algún día tería que levarse a cabo.
Pasaron algúns anos de teimoso enfrontamento coa tiranía batistiana. Ós
poucos días do triunfo revolucionario, en 1959, Fidel Castro visitou a Xosefa
Yáñez no seu fogar de El Globo. Falaron longamente da nova realidade e
evocaron aquelas xuntanzas (clandestinas despois do golpe de Estado de
Batista do 10 de marzo de 1952). Fidel ofreceulle axuda, ela agradeceullo e
dixo que estaba ben, que non tiña problemas, que contaba cunha pensión
como viúva de ferroviario e que non precisaba máis. Pero el dispuxo, a través
de Conchita Fernández, que fose especialmente atendida. Morreu no hospital
La Covadonga o día 1 de marzo de 1970.
Acompañado por Pedro Trigo visitei aquela casa en 1976. Mantiña a pegada
de quen nela vivira tantos anos. Algúns pormenores, algúns adornos revelaban
que fora un fogar galego. Nun baúl de castiñeiro había obxectos e papeis
diversos. Exemplares de Hoy, Revolución e España Republicana. E proclamas.
E fotografías. E unha cestiña de vimbios. E un pasaporte español de 1911.
Estivemos na cociña, na azotea, na pequena horta. O meu acompañante dixo
que alí abrollara o primeiro gromo revolucionario cubano. A uns trescentos
metros, nun anaco de monte, nunha pequena quenlla, o núcleo inicial dos que
atacaron o cuartel Moncada o 26 de xullo de 1953 fixo as primeiras prácticas de
tiro. Aínda hai testemuños na tona dalgunhas árbores do lugar. E cadra
que aqueles mozos audaces que soñaban con cambiaren a fondo o país eran
fillos de galegos: Fidel e Raúl Castro, René Bedia, Xulio e Pedro Trigo, Abel
Santamaría...
É admirable que esta emigrante analfabeta, chegada dunha aldea do concello
de Mondoñedo nos comezos do século, asumise, ós seus setenta e cinco anos, tan
rotundo compromiso e colaborase de maneira tan lúcida, tan decisiva, cos líderes
que lle darían un rumbo novo á historia de Cuba.
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Tiven noticia de MARÍA ARAÚXO (coñecida en Cuba por «María la Gallega» e por «María la Guerrillera») en 1979, cando andei visitando pescadores das
Mariñas asentados no barrio habaneiro de Casa Blanca. Admirábana todos.
Queríanlle. Alí vivira moitos anos e loitara polos dereitos dos traballadores do
mar. Pouco despois entrevisteina durante varias xornadas e fun sabendo da súa
combativa traxectoria nas dúas bandas do Atlántico.
Nacera en Carril (Vilagarcía) en 1904, no seo dunha familia de pescadores.
Emigrou a Cuba cos seus pais. Casou na Habana en 1920. O ano 1932 volve a
Galicia, con dous fillos pequenos. Pouco despois retorna tamén o seu home,
Anxo Carcaño, de Mugardos. Por unha banda, aquí triunfara a República e
abrollaban novas esperanzas, e en Cuba vivíase o atafego da tiranía de Gerardo
Machado. Carcaño, como tantos galegos das Mariñas, adicárase á pesca no golfo
de México. A familia aséntase en Vigo e el enrólase nun pesqueiro. María foi traballar a unha fábrica de conservas de bocarte, propiedade dun empresario grego.
As traballadoras escollérona delegada sindical. Na Habana, militara no Partido
Socialista Popular (comunista) e adquirira na loita social valiosas experiencias,
que trataba de aplicar en Vigo, onde chegou a dirixi-lo sindicato que agrupaba
a vinte e cinco mil traballadoras conserveiras. Nese tempo asistiu a un congreso
antifascista en París, onde coincidiu coa Pasionaria.
Cando estalou a Guerra Civil, en xullo de 1936, María e Anxo pasaron á
clandestinidade. Andaron fuxidos polos montes de Redondela. Fixeron vida
guerrilleira. Logo volveron a Vigo e acharon sucesivo acubillo en casas de amigos. Un día Carcaño é detido, condénano a traballos forzados e máis tarde logra
saír para Cuba, vía Lisboa. Ela seguía en Vigo. Vía algunhas veces os fillos, que
eran atendidos por persoas de confianza. Segue a axudar ó grupo guerrilleiro de
Redondela. Detéñena un día cando volvía do monte. Vai á cadea. Leva consigo
a filla máis nova, Dora, que nacera pouco antes. A nena viviu no cárcere coa nai.
Mediante xestións do cónsul cubano, María quedou un día en liberdade, e saíu
para Cuba coas dúas fillas (o fillo embarcara de polisón e xa estaba na Habana
co seu pai), no Marqués de Comillas. Isto era en 1944.
De novo, todos xuntos, no escenario das súas loitas anteriores. E de novo a
loita social, nun medio que ben coñecía. María volve á militancia partidista e
sindical. Outra vez naquel barrio entrañable de Casa Blanca, poboado de
pescadores galegos.

452

 

GALEGOS QUE LOITARON POLA INDEPENDENCIA DE CUBA

María Araúxo, condecorada por Fidel Castro.

Vincúlase ó forte movemento solidario cubano cos presos dos cárceres franquistas e, en xeiras de denuncia, percorre a illa de punta a cabo e intervén en ducias
de mitins xunto con persoeiros da importancia do prestixioso líder sindical azucreiro Jesús Menéndez, e do deputado, xornalista e grande orador Salvador García Agüero.
Dende 1953, colaborou María na loita contra Batista agochando armas e
combatentes, vendendo bonos do Movemento 26 de Xullo, espallando propaganda,
adoutrinando traballadores nas seccións sindicais, propiciando contactos... E a partir
do triunfo revolucionario de 1959, incorporouse de cheo a múltiples tarefas.
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Fundou un Comité de Defensa da Revolución, axudou na organización da
Federación de Mulleres Cubanas, asistiu regularmente ós traballos voluntarios de fin
de semana no campo e nas fábricas, participou na campaña nacional de
alfabetización, alistouse nas milicias populares e seguiu disciplinadamente os cursos
de preparación combativa e de defensa civil. Tamén colaborou coa Seguridade do
Estado en tarefas de contraintelixencia e a súa colaboración foi decisiva, por
exemplo, para neutralizar un plan terrorista do inimigo –un dos tantos– destinado
a atentar contra a vida de Fidel.
Cando a invasión do Norte, de Playa Girón, en 1961, xogábase o destino de
Cuba e poida que de toda a América chamada Latina, pois faltou pouco para
que Kennedy lanzase todo o peso do seu exército en apoio da fracasada brigada
mercenaria. A miliciana María Araúxo detivo persoalmente, como medida preventiva, a máis de douscentos elementos sospeitosos, integrantes de grupos contrarrevolucionarios, moi activos naqueles días. Con respecto á persoa, con explicacións, sen incidentes, sen resistencia. Foron devoltos ás súas casas tres días
despois, cando os invasores, dispersos, acubillados nas brañas dos mangleirais, se
renderon como coellos espavorecidos.
A María outorgáronlle en Cuba diversos galardóns. O máis significativo, sen
dúbida, foi a Orde Ana Betancourt (nome dunha valorosa combatente mambisa
que destacou no século XIX durante a loita independentista). A medalla correspondente impúxolla Fidel Castro, nun acto solemne, en agosto de 1975.
María Araúxo, «La Gallega», «La Guerrillera», incansable loitadora, faleceu
no seu fogar da Habana, agarimada por fillos e netos, en decembro de 1989.
Dela quedounos para sempre o seu exemplo.
Un día de abril de 1970 entrevistei no hotel Riviera, da Habana, a XOSEFA
GALLEGO, emigrante ourensá, da Limia, de 71 anos de idade. Ía ser
condecorada dous días despois coa Orde Nacional Jesús Suárez Gayol,
importante galardón que se confire ós «cincuentenarios» azucreiros, é dicir, ós
que levan medio século vinculados ó traballo da industria do azucre.
En Cuba, os homes poden xubilarse cando fan 60 anos de idade e as mulleres
ó chegaren ós 55, pero non están obrigados a facelo, e constitúe un mérito o
continuar traballando. Como tal, recoñécese de distintas maneiras. Ó revés do
que acontece noutras sociedades, en Cuba avalíase positivamente os coñece454
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mentos, as experiencias que unha longa vida permite acumular e que se van
transmitindo ás máis novas xeracións, sempre a partir do coñecido lema: «Si no
sabes, aprende, y si sabes, enseña».
Todo traballador, home ou muller, con cincuenta anos de actividades no sector azucreiro, é levado cun acompañante á Habana, durante uns dez ou quince
días, nos que recibe diversos agasallos e atencións. E nun acto especial, solemne, é
condecorado coa Orde que acabo de mencionar, creada polo Consello de Ministros
en homenaxe a Suárez Gayol, integrante da guerrilla internacionalista que comandou Che Guevara (na que era coñecido por El Rubio) e morto en combate na selva
boliviana.
Sempre había algún galego, algún vello emigrante –en certos casos con moitos
méritos laborais, ademais dos cincuenta anos de traballo– entre os galardoados.
Normal. Pero esa vez había unha muller, a primeira que recibía tal distinción.
E tratábase dunha galega.
Xosefa casara nova e emigrara, xunto co seu home, limiao coma ela, en 1918.
Foron vivir á provincia de Oriente e comezaron axiña a traballar no Central
Delicias (que actualmente leva o nome de Antonio Guiteras), un dos de maior
capacidade do país. El cortou cana, fixo de carreteiro e leñador, atendeu parellas
de bois e tivo diferentes ocupacións no proceso industrial. Ela foi sempre
cociñeira. Máis de medio século cociñando. Vivían no pequeno poboado de
Vázquez, ben alá do batel do central. Alí botaron adiante unha numerosa familia.
Tiveron once fillos, que quedaron axiña orfos de pai.
Fora dura a vida de Xosefa, cunha tal niñada de rapaces, que foi criando con
moitas dificultades, con fames e estreitezas, e coa axuda dalgúns paisanos e
veciños.
Aínda que vivía en Vázquez, o máis do tempo (dun longo tempo medido en
decenios, nos que se repetían fervuras, rustridos e fume nos ollos) foi unha
cociñeira ambulante, de ir e vir, de lumes improvisados e do teimoso arrolar de
potas e tixolas. Era cociñeira de linieros, ou sexa, dos que arranxaban as vías do
tren daquel enorme central (cando eran galegos, como ocorría na rexión centrosur da illa, os traballadores que facían tal labor recibían o curioso alcume de
repareiros). Viaxaba con eles na chispa, esa carretilla mecánica que se move lixeira
sobre a parella de raís.
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Nos anos da guerra de liberación que comezou na Sierra Maestra en 1956,
algúns linieros do central axudaron a guerrilla, e máis aínda cando Raúl Castro
abriu a Segunda Fronte, na que se achaba comprendido aquel territorio. Xosefa
estaba sempre disposta a colaborar e éralle relativamente doado por ser muller.
Utilizando diversos medios, enviaba ós campamentos guerrilleiros víveres, medicina, algunha roupa usada e, por veces, información sobre os movementos do
exército na zona. Con igual destino, pedíalles ós seus compañeiros ferramentas,
caixas de bólas, estaño para soldadura, lubricantes e outros materiais. Máis
dunha vez estivo a piques de ser detida, pois a garda rural andaba con sospeitas
e poida que lle seguise os pasos, pero non chegaron a molestias maiores. Ela era
rigorosamente discreta, sabía moverse e sabía moi ben a quen tratar e a quen
non. A súa colaboración foi recoñecida cando chegou o triunfo revolucionario
de 1959.
Contoume, sorrindo, que contribuíra a aumenta-la poboación en Vázquez e
noutros lugares, pois tras dos once fillos xa tiña, en 1970, corenta e sete netos e
nove bisnetos. E iso que enviuvara relativamente nova...
Asistín ó acto en que o entón ministro da Industria Azucreira, Francisco
Padrón, condecorou a Xosefa coa orde que leva o home do heroe internacionalista
caído en Bolivia (a nai del, que o sobreviviu, era unha emigrante da provincia de
Ourense).
A «cincuentenaria» Xosefa Gallego, por ser muller, foi especialmente agasallada
naquela ocasión. Recibiu flores e aplausos e apareceu ó outro día na televisión e
nas páxinas dos xornais lucindo a súa medalla e a súa serea dignidade.
Marchou para Vázquez catro ou cinco días despois. Non a volvín ver, pero
escribímonos durante un tempo, e mandeille algúns libros galegos. Aínda
conservo cartas dela. Era de ver como razoaba sobre todo o que ía lendo; como,
ó son daquelas lecturas, evocaba a súa infancia e primeira mocidade na Limia.
Como aquela cociñeira, nai de once fillos, sabía medir situacións sociais e
acontecementos políticos de ámbalas dúas beiras do mar.
Debo mencionar a ROSARIO GARCÍA, viúva do mestre e pastor
protestante, oriúndo de Marín, Francisco País, e nai de Frank e Josué País García,
mártires ámbolos dous nos enfrontamentos dos anos cincuenta contra o réxime
tiránico de Fulxencio Batista. Frank foi asasinado pola policía, o 30-7-57, nunha
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rúa de Santiago de Cuba (un mes antes caera o seu irmán). Con só vinte e dous
anos, era entón coordinador nacional do Movemento 26 de Xullo e constituía un
apoio decisivo, dende o llano, de Fidel Castro durante a Guerra de Liberación
que comezara había oito meses na Sierra Maestra. Rosario perdeu, pois, nesa
loita, os seus dous únicos fillos, pero o seu ánimo non decaeu endexamais.
Condenou abertamente os crimes da ditadura, participou sen medo en protestas
e manifestacións, encabezou un movemento de nais de mártires e, despois do
triunfo revolucionario, foi unha activista incansable e asumiu diversas tarefas,
mesmo máis alá das súas forzas, que ían minguando cos anos. Na casa que fora
fogar da familia País García, hai agora un museo que os lembra.
Teño presente a XOSEFA BALTAR, que emigrou a Cuba sendo unha
mociña. Casou alá cun paisano. Estivo vinculada ó Partido Ortodoxo, de
Eduardo Chibás, e despois do ataque ó cuartel Moncada, en 1953, colaborou
activamente co Movemento 26 de Xullo. Cando a loita guerrilleira ía a máis
nas montañas orientais, preparouse unha folga nacional solidaria, que tivo
lugar o 9 de abril de 1958. Sabíase que, dada a situación de guerra que se vivía,
aquela ía orixinar unha violenta represión, e preparáronse as bases de apoio en
todo país. Na Habana, tivo decidida participación un grupo de mulleres,
dirixido por Pastora Núñez, a quen secundaban Xosefa Baltar, Lula
Horstmann e outras compañeiras. Organizaron refuxios, con reserva de
alimentos e medicinas, e, por se era necesario pasar a accións defensivas,
arranxaron centos de cócteles molotov, para o que tiveron que traficar, con
estrita discreción, gasolina, botellas, mechas e demais. Contaban con equipos
completos de médicos e enfermeiras, e cos medios sanitarios indispensables.
Estableceron sete postas de emerxencia noutras tantas igrexas e na clínica Cruz
Azul. O clero que atendía eses templos colaborou e todo o acontecido nesas
horas foi considerado segredo de confesión. A casa de Xosefa era un dos
refuxios. O seu home declarou a folga na empresa Lámparas Cubanas, da que
era administrador. A ela tocoulle atende-lo centro sanitario que instalaron no
convento de San Francisco. Cando a visitei no seu fogar, vinte e sete anos
despois daqueles acontecementos (xa viúva e con avanzada idade), mostroume
o uniforme de miliciana, de cor verde oliva, creado por aquel comando
feminino. Conservábao con verdadeiro orgullo.
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Xosefa Baltar.

Coñecín a nosa paisana DORA CARCAÑO (filla menor dos antes mencionados Anxo Carcaño e María Araúxo) cando entrevistei a súa nai no barrio
habaneiro de Nuevo Vedado, onde ámbalas dúas vivían. Estiven logo con ela
varias veces en Miramar, na sede da Federación Democrática Internacional de
Mulleres, da que Dora foi coordinadora xeral para todo o continente americano.
Así fun sabendo algo máis da súa traxectoria. Nacera en Vigo, o ano 1935, uns
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meses antes de estala-la Guerra Civil. Os seus pais andaron fuxidos e ela quedou ó cargo dunha amiga deles, cega. Máis tarde, a nai foi detida e procesada,
foi á cadea e levou consigo a nena. Alí, nunha escura cela, transcorreu a súa
primeira infancia. En 1944, embarcan para Cuba. Chegou á illa en tempos
difíciles. A familia malvivía co que gañaba Anxo, pescador de cherna no golfo
de México. Dora rematou a escola primaria, que comezara en Vigo, e estudou
Maxisterio. Exerceu como mestra na Habana. Despois do triunfo da Revolución, obtivo o título de licenciada en Ciencias Sociais. Na nova andaina histórica do país, Dora, que tivo unha exemplar escola familiar, entregouse de cheo ás
actividades dunha sociedade en ascenso e dun novo Estado. Traballou como educadora política e sindical e vestiu o uniforme de miliciana. Ocupou cargos no
servizo exterior de Cuba. Foi dirixente da Federación de Mulleres Cubanas dende
a súa fundación, en 1960. Durante vinte e dous anos, traballou como secretaria
xeral desta organización, reitora do amplo movemento feminista cubano. É membro do Partido Comunista de Cuba, e resultou elixida membro do seu Comité
Central no segundo e no terceiro congresos. En suma, unha vida consagrada a
unha causa popular e transcendente. O destino daquela meniña viguesa criada no
cárcere franquista, daquela nena de olladas tristes que con só nove anos e debido
á situación da súa nai se viu forzada a fuxir do seu país de nacemento.
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CODA
Remata aquí este volume, esta triloxía en que se abordan tres temas significativos
que vencellan a Galicia e a Cuba, dous países irmáns no sangue, na historia e na
cultura ó longo de moitos anos e xeracións. A presenza da lingua galega naquela
illa (é o primeiro traballo arredor do noso idioma fóra do ámbito xeográfico de
Galicia); a admiración cubana e dos nosos emigrantes por Rosalía de Castro; e
a participación dos galegos nas loitas populares do pobo cubano, incluíndo as
dúas guerras que aquel pobo colonizado mantivo pola súa independencia.
Tal como me acontecera con outros temas galego-cubanos (Castelao, a nosa
prensa na Habana e os emigrantes das Mariñas, precursores da pesca de altura
en Cuba), aquí tiven tamén que partir de cero. Nada disto fora antes
investigado. Non é do caso lamentalo agora. Limítome a consignalo.
Queda moito por investigar sobre a nosa «quinta provincia» (o mundo da
emigración; a obra dos nosos emigrantes en América). Estes meus traballos son,
en todo caso, camiños abertos. Adiante.
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