
Cousas gallegas é unha recompilación de poemas, 
discursos e escritos varios do xornalista e avogado Fortunato 
Cruces, publicada en Bos Aires no 1923. Constitúe unha boa 
mostra das iniciativas, visión do mundo e sentimentos 
identitarios dun dos principais facedores de opinión da 
nutrida colectividade galega da Arxentina durante o 
primeiro terzo do século XX. O seu autor, director do 
semanario Nova Galicia dende 1901, representou un modelo 
de traxectoria profesional de éxito como líder étnico, no 
marco dunha comunidade inmigrante que medrou 
ininterrompidamente entre 1890 e 1930. Ao mesmo tempo, 
foi un artífice e intérprete asemade da imaxe da colectividade 
galega e de Galicia toda face á sociedade arxentina, e 
pretendeu erixirse nun intermediario entre os movementos 
sociopolíticos que xurdían en Galicia, sobre todo o 
agrarismo, e o tecido asociativo da colectividade emigrante 
de Bos Aires. Cruces mostra nestas páxinas o seu carácter 
chocalleiro e populista, que lle outorgaba grande 
popularidade, ben como a súa defensa da autonomía de 
Galicia dentro dunha España que seguía a considerar como 
nación. As súas armas foron a oratoria, o xornalismo e a 
literatura popular. Xustamente no 1923, cando se publicou 
este libro e accedeu ao poder en Madrid o xeneral Primo de 
Rivera, comezou o devalo da influencia de Cruces na 
comunidade emigrante, o que en parte se debeu ao seu apoio 
á ditadura na España. 

COLECCIÓN CLÁSICOS DA EMIGRACIÓN

Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración 
Galega do Consello da Cultura Galega é a difusión 
de estudos sobre o fenómeno migratorio, a través de 
publicacións de obras de interese cultural e científi-
co. Nesa liña, e en colaboración coa Secretaría Xeral 
da Emigración da Xunta de Galicia, aprácenos 
presentar ao público esta colección de libros que 
desfrutan da consideración de ser obras clásicas para 
o coñecemento e análise da emigración galega nas 
súas diversas épocas, destinos e facetas. Recadamos e 
divulgamos obras que hoxe en día son difíciles de 
atopar en bibliotecas ou librarías, e que así poden ser 
máis accesibles para o público investigador, mais 
tamén para calquera persoa interesada no tema. 

FORTUNATO CRUCES ANGUEIRA
(Lestrove, 1870-Bos Aires, 1961)

Xornalista, avogado e notario, foi un dos autores en 
galego e castelán máis populares entre a 
colectividade galega da Arxentina no primeiro terzo 
do século XX. De orixe labrega abastada, emigrou ao 
país austral no 1885, onde se iniciou no mundo do 
xornalismo e estudou Leis. Estabelecido en Bos 
Aires, dirixiu un semanario, colaborou en xornais 
arxentinos, galegos e españois, e cofundou o 
efémero Centro Galaico de Barracas al Norte. No 
outubro do 1901, Cruces botou a andar un 
semanario de seu, Nova Galicia, que habería 
converterse nunha das cabeceiras fundamentais da 
prensa galega da emigración nas tres décadas 
seguintes. Dende o seu periódico, apoiou a 
fundación de sociedades locais e de instrución, 
identificouse co agrarismo e cun tépedo galeguismo 
cualificábel de españolismo rexional. A maiores, 
Cruces foi un prolífico autor de obras teatrais, 
relatos breves e poesías en galego e castelán, nun 
estilo costumista e ás veces reivindicativo. No 1923 
apoiou a ditadura de Primo de Rivera na España, o 
que contribuíu á diminución da súa popularidade e 
ao lento esmorecer do seu periódico, e no 1936 
situaríase a carón do bando franquista. Porén, 
Cruces seguiría a exercer o xornalismo na 
colectividade galaica até a súa morte. 
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Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración Galega 
do Consello da Cultura Galega é a difusión de estu-
dos sobre o fenómeno migratorio, a través de publi-

cacións de obras de interese cultural e científico. Nesa liña, e 
en colaboración coa Secretaría Xeral da Emigración da Xunta 
de Galicia, aprácenos presentar ao público esta colección de li-
bros que desfrutan da consideración de ser obras clásicas para 
o coñecemento e análise da emigración galega nas súas diversas 
épocas, destinos e facetas. Recadamos e divulgamos obras que 
hoxe en día son difíciles de atopar en bibliotecas ou librarías, e 
que así poden ser máis accesibles para o público investigador, 
mais tamén para calquera persoa interesada no tema. 

Como ben afirmara Manuel Murguía, non se pode entender 
a Galicia moderna e contemporánea sen a emigración. Trátase 
dun fenómeno que atinxe de forma transversal a todas as di-
mensións da súa existencia, no eido social, económico, político 
e cultural. Como non podía ser doutro xeito, as reflexións sobre 
o fenómeno migratorio son case tan antigas coma o comezo das 
migracións masivas. Xa dende finais do século xix publicáronse 
en Galicia e América libros, folletos e artigos xornalísticos que 
tiñan como obxectivo a comprensión acaída do que se percibía 
como un éxodo crecente de milleiros de galegos e galegas. In-
telectuais, políticos, publicistas e mesmo tamén emigrantes do 
común posicionábanse así a prol ou en contra da emigración, 
preguntábanse polas súas causas e polas leis invisibles que a de-
terminarían. Xa daquela xurdiran partidarios e detractores das 
migracións, optimistas e pesimistas. 
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Dende mediados do oitocentos, a prensa galega publicou 
centos de artigos e testemuños coa emigración como fío con-
dutor. Inquiríase sobre as súas causas e solucións, denunciá-
banse abusos e condicións de viaxe, dábanse consellos a quen 
quixese emigrar, informábase tamén sobre as condicións nos 
lugares de destino, a existencia e actividades das comunidades 
de emigrantes que se artellaban alén mar. Os intelectuais máis 
lúcidos escribiron así abondosas reflexións; tamén institucións e 
organismos oficiais emitiron informes, publicaron estatísticas, e 
mesmo promoveron congresos para coñecer e, en moitos casos, 
dar cabo ao fenómeno migratorio.

Nesta colección pretendemos ofrecer unha escolma destas 
obras, merecentes de seren rescatadas do esquecemento, e que 
sen dúbida contribúen a coñecer e valorar a historia da emi-
gración galega dende diversas perspectivas. Inclúense libros 
publicados por autores coetáneos ao fenómeno, dende Ramón 
Castro López a Vicente Riguera, que exerceron un certo influxo 
na sociedade do seu tempo. Recóllense tamén os testemuños e 
reflexións legados polos propios protagonistas da emigración, 
fosen eles mesmos migrantes ou fillos de migrantes, que goza-
ron tamén dunha ampla difusión na colectividade emigrada. 
Velaí o caso de escritores e xornalistas hoxe esquecidos, mais 
que no seu tempo deixaron unha grande pegada nas colectivi-
dades galegas emigradas, pero tamén na mesma Galicia, coma, 
entre outros, Fortunato Cruces, Julio Sigüenza, Waldo Álvarez 
Insua ou Mercedes Vieito Bouza. En fin, tamén se inclúen nes-
ta colección obras que, dende a década de 1930, sentaron os 
primeiros alicerces da actual e puxante historiografía galega das 
migracións, dende Luisa Cuesta a Ramón Otero Pedrayo.

A publicación facsimilar destas obras acompáñase de cadan-
súa introdución e estudo crítico, escritos por salientados espe-
cialistas de diversas disciplinas académicas, dende a Historia ata 
os Estudos Literarios, para contextualizar e presentar ao público 
as características principais e mais a relevancia de cada un dos 
clásicos da emigración. 
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Agardamos, por tanto, que esta colección Clásicos da emi-
gración sexa da maior utilidade e interese para todos aqueles 
e aquelas que teñan interese en coñecer polo miúdo, fóra de 
estereotipos e simplificacións, as características e variantes do 
fenómeno migratorio en Galicia, como parte integral e deter-
minante da nosa identidade colectiva, mais tamén do noso pa-
sado e futuro colectivos. 

Rosario Álvarez
Presidenta do Consello da Cultura Galega





Galicia non sería a que é sen o mar. Tampouco o sería sen 
as árbores, ríos, e produtos da terra e do mar, que fan 
dela un dos paraísos turísticos e de calidade de vida do 

mundo enteiro. Iso é exactamente o mesmo que ocorre coa emi-
gración. Galicia non sería Galicia sen os centos de milleiros de 
galegos que hai espallados polo mundo, que a fan cada día máis 
universal e infinita, variada, multicultural e rica. A emigración 
ten a mesma importancia para a nosa terra que a nosa paisaxe, a 
nosa gastronomía ou as nosas tradicións na definición do noso 
sinal de identidade. A pegada dactilar de Galicia ten a forma dos 
cinco continentes, porque sen eles non estaría completa. 

Resulta estéril intentar debuxar os límites xeográficos de 
Galicia. Todos coñecemos e somos capaces de deliñar cos ollos 
pechados a topografía da nosa comunidade autónoma, pero re-
súltanos imposible trasladar esas fronteiras á nosa patria, á nosa 
terra, ao noso fogar. Os centos de milleiros de galegos que ao 
longo das últimas décadas pecharon as ventás das súas casas 
para construír fogares e abrir as portas a unha nova vida crearon 
sistemas sanitarios como os que aínda hoxe rexen a sanidade en 
moitos países, enviaron cartos para que os que quedaron na Ga-
licia territorial puidesen seguir estudando para buscar un futuro 
mellor e procuráronlles traballo desde os seus países de destino 
aos que querían seguir os seus pasos. 

E non só iso. A achega que fixeron os emigrantes galegos ao 
patrimonio inmaterial de Galicia aínda hoxe constitúe un fito 
difícil de igualar. Os escritores, debuxantes, pintores, músicos 
e outros intelectuais que crearon a súa obra a partir ou desde a 
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emigración fixeron, en moitos casos, historia e escribiron páxi-
nas únicas da arte mundial. Alfonso Daniel Rodríguez Caste-
lao, Luís Seoane, Rosalía de Castro, Manuel Colmeiro, Emilia 
Pardo Bazán, Mestre Vide, Xosé Castro «Chané»..., é infinita 
a listaxe de nomes propios que gañaron o dereito de figurar en 
maiúsculas para a eternidade.

Décadas despois, cando estes tempos quedaron atrás e Gali-
cia avanza máis ca nunca, os emigrantes seguen a contribuír coa 
súa terra e seguen a constituír unha oportunidade sen límites 
para a nosa comunidade, tanto os que están fóra como os que 
retornan cada día ou están a pensar en facelo. Por iso Galicia se 
sente tan orgullosa da súa emigración.

A viaxe de ida e, en moitos casos, volta dos emigrantes segue 
aínda hoxe a xerar un acervo fundamental na historia de Galicia 
grazas aos autores que reflicten este fenómeno, que se adentran 
nel para convertelo nun recordo á vez dunha obra mestra da lite-
ratura. Nesta colección intentamos darlles o espazo que merecen 
e poñer en valor a súa importancia para o presente e o futuro 
da nosa terra. Espero que gocen de todas e cada unha das obras 
que a integran e tamén, por que non, que nos axude a lembrar e 
entender, mellor aínda se cabe, á nosa querida Rosalía, emblema 
da nosa poesía, cando dicía: «¡Ai, quen fora paxariño/ de leves 
alas lixeiras!/ ¡Ai, con que prisa voara,/ toliña de tan contenta,/ 
para cantar a alborada/ nos campos da miña terra!». 

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración da Xunta de Galicia



FORTUNATO CRUCES (1870-1961), UN XORNALISTA 
GALEGO EN BOS AIRES: AXITACIÓN SOCIETARIA, 
PATRIOTISMO «REXIONAL» E LIDERADO ÉTNICO

Xosé M. Núñez Seixas
Universidade de Santiago de Compostela
Consello da Cultura Galega

Na altura da I Guerra Mundial, a colectividade galega de Bos 
Aires constituía un mesto tecido de asociacións, periódicos e es-
pazos de sociabilidade formal e informal que agrupaba arredor 
dun 20-25 % dos galegos varóns residentes na cidade. Con-
formaba por iso un polo de referencia para as dinámicas de 
mobilización sociopolítica e cultural que tiñan lugar na Galicia 
metropolitana, boa parte de cuxas iniciativas máis innovadoras 
se xeraran alén mar. A Galicia porteña foi considerada por moi-
tos observadores contemporáneos como a verdadeira capital en 
termos mentais e colectivos de amplas rexións da Galicia rural 
e semiurbana. 

Por que? En primeiro lugar, porque Bos Aires era unha sorte 
de metrópole galega. Non menos de 140 000 persoas nadas en 
Galicia residían en 1914 na capital arxentina, o que implicaba 
que esta fose a primeira cidade galega do mundo, seguida da 
Habana, A Coruña e Montevideo. Ese alto número de inmi-
grantes galegos e galegas supuña arredor do 8-10 % da poboa-
ción total da capital federal nesa data, porcentaxe que subía ao 
13 % en partidos limítrofes, como Avellaneda. Se algo máis da 
metade do continxente español inmigrado á Arxentina estivo 
integrado por persoas procedentes de Galicia, esa porcentaxe 
podía ser lixeiramente superior na capital e acadar o 68-75 % 
en Avellaneda. Tratábase dunha concentración espacial sen pa-
rangón na propia Galicia. A presenza da inmigración galaica 
dentro de Bos Aires era particularmente visíbel en varios barrios 
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do centro e centro-sur da capital (Centro, Montserrat, Consti-
tución, Barracas al Norte…)1.

En segundo lugar, porque a comunidade galega de Bos Ai-
res era unha das mellor organizadas do mundo, só superada 
naquela altura (1914) pola da Habana; mais, dez anos despois, 
o dinamismo e a influencia da Galicia porteña excederan en 
moito á Galicia antillana. Mostra diso era a puxanza do tecido 
asociativo conformado polo colectivo inmigrante galego, que 
ascendeu entre 1900 e 1936 a máis de 350 entidades de ámbito 
parroquial, municipal e comarcal —sumadas de modo acumu-
lativo: en 1926 eran 146— cuxos obxectivos eran polivalentes, 
tanto políticos como recreativos e mutualistas2. Esa arañeira 
complementábase pola súa vez coa existencia dunha grande 
institución mutualista, o Centro Galego, que dende a súa fun-
dación en maio de 1907, e nomeadamente dende a súa transfor-
mación paulatina nunha entidade dedicada preferentemente aos 
servizos de saúde dende 1911, chegou a sumar 70 000 asociados 
en 1941. Xunto del, malia que sen prestar servizos mutualistas 
na mesma medida, estaban a Casa de Galicia (1918), o Hogar 
Gallego (1924) ou a Federación de Sociedades Gallegas nada 
en 1921, que agrupaba máis do 50 % das entidades microterri-
toriais ou tamén chamadas sociedades de instrución. Unha mul-
tiplicidade de lugares de sociabilidade, veladas teatrais, festas 
e pícnics estivais acreditaban cada fin de semana a existencia 
dunha colectividade que expresaba os seus sinais de identidade, 
en maior ou menor complementariedade coa súa adscrición á 
colectividade española. 

1 Para unha síntese, vid. X. M. Núñez Seixas (ed.), La Galicia Austral. La inmigra-
ción gallega en la Argentina, Bos Aires, Biblos, 2001; P. Cagiao Vila e X. M. Núñez 
Seixas, Os galegos de Ultramar. II. Galicia e o Río da Prata, A Coruña, Arrecife, 2007, 
ben como R. Farías (ed.), Bos Aires galega. Inmigración, pasado e presente, Noia, To-
xosoutos, 2011. 

2 Vid. X. M. Núñez Seixas, «Deconstruyendo la parroquia glocal: Asociacionismo, 
redes sociales y hábitat urbano de los inmigrantes gallegos en Buenos Aires (1900- 
-1930)», Historia Social, 70 (2011), pp. 107-33.



17Fortunato Cruces, un xornalista galego en Bos Aires

Só un de cada catro emigrantes galegos varóns en idade 
adulta facía parte dalgunha asociación. Porén, esa porcentaxe 
de implantación das asociacións galegas de Bos Aires podía ser 
máis alta no caso de entidades comarcais ou parroquiais. Tratá-
base dun grao de artellamento da sociedade civil que só de xeito 
tímido apuntaba un paralelo no proceso de espallamento do so-
cietarismo agrario na Galicia anterior a 1930. Nesa expansión, 
os recursos materiais e inmateriais enviados dende América, 
tanto de forma individual como colectiva, a través de retorna-
dos e remesas, e da trasfega de ideas e estímulos transmitidos en 
letra impresa, desempeñaron un papel sobranceiro3. 

En terceiro lugar, en Bos Aires publicábase ademais prensa, 
literatura e publicística galega, tanto en galego como —de for-
ma maioritaria— en castelán. Dende alí reflexionábase en letra 
impresa sobre o futuro de Galicia e de España; lanzábanse ideas 
para seren aplicadas no país de orixe, e elaborábanse proxectos e 
utopías. Eran produto, dunha banda, da recepción diferida dos 
estímulos recibidos dende Europa e, doutra banda, da interac-
ción deses pulos coas influencias político-ideolóxicas e culturais 
que os inmigrantes asimilaban en Bos Aires. Era unha prensa, 
endemais, que desempeñaba un papel máis que significativo na 
dinámica sociopolítica da Galicia de aquén mar, e que cons-
tituía así mesmo un espazo de expresión das elites políticas e 
culturais emerxentes do país, ben como un lugar de primeira 
socialización profesional durante o seu período de emigración.

Á capital arxentina non só chegaban labregos máis ou menos 
iletrados, pescadores ou xornaleiros, malia seren as categorías 
que nutrían a inmensa maioría do continxente inmigrante ga-
laico. Tamén arribaban novos bachareis de clase media vindos a 
menos que, como describía no 1899 o escritor Francisco Grand-
montagne, cruzaban o Atlántico provistos de cartas de recomen-
dación para tentaren achar un oco no xornalismo, na política ou 

3  Vid. X. M. Núñez Seixas, Emigrantes, caciques e indianos. O influxo sociopolítico da 
emigración transoceánica en Galicia, 1900-1930, Vigo, Xerais, 1998. 
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nos círculos profesionais arxentinos4. Eses profesionais, bachareis 
e «pasaxeiros de segunda clase», estiveron presentes no colectivo 
inmigrante galego dende mediados do século xix, cunha certa 
repunta a partir do fracaso da I República en España (1873- 
-74), e seguiron a chegar ao longo das catro décadas seguintes. 
Adoitaban posuír un perfil autodidacta; despois de traballaren 
un tempo como empregados, dependentes de comercio ou noutras 
ocupacións, obtiñan un título universitario ou ingresaban nas 
redaccións de xornais e semanarios arxentinos. Desempeñaron 
tamén un salientado papel como elite que modulaba os proxec-
tos identitarios do colectivo inmigrante, elaboraba unha idea da 
patria (ou patrias) de orixe na distancia e un imaxinario da co-
munidade inmigrante no país de recepción. 

Esa estratexia de liderado do colectivo inmigrante supuña para 
os expatriados un investimento en direccións complementarias. 
Fortalecía a súa capacidade de mediadores perante a sociedade 
de acollida e o seu papel de líderes étnicos posibilitáballes unha 
función representativa que podía contribuír ao seu ascenso social 
dentro daquela. Mais convertíaos tamén en puntos de referencia 
cara á patria de orixe, a diversos niveis (local, rexional ou estatal), 
moitas veces de modo complementario. Despois de 1898, os xor-
nalistas, intelectuais e profesionais galegos expatriados arrogáron-
se a función de seren mellores intérpretes dos males da patria que 
os connacionais de aquén mar. A súa interpretación, debedora 
do rexeneracionismo e do republicanismo, pasou por unha auto-
percepción de seren depositarios dun potencial de anovación das 
enerxías ocultas da patria (grande ou pequena). En boa parte, esa 
percepción tiña orixe na súa autoimaxe de homes forxados a si 
propios, libres do influxo dos caciques e do escurantismo relixio-
so, en quen a experiencia da emigración operaría como un axente 
de escolma social, nun darwinismo avant la lettre5.

4 F. Grandmontagne, «El bachiller», Caras y Caretas, II, 28, 15.4.1899.

5 A. Duarte, La república del emigrante. La cultura política de los españoles en Argenti-
na (1875-1910), Lleida, Milenio, 1998. 
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A elite profesional e de bachareis aliouse coas elites inmi-
grantes favorecidas polo ascenso económico, fusionándose 
tamén no ámbito privado a través de negocios e casais, e estivo 
na orixe das primeiras institucións representativas da colecti-
vidade galega, como o estivera nas da comunidade española. 
O seu vehículo de actuación foi a prensa, aínda que tamén se 
expresou a través da literatura, tanto novelística como teatral, 
a oratoria e, andando o tempo, a radio. Presentou perfís di-
versos entre 1870 e 1930, e compúxose de diversas camadas 
xeracionais, que se diversificaron politicamente. Para o caso ga-
lego, podemos distinguir unha primeira fase (1873-95) na que 
salientaron os expatriados republicano-federais de orientación 
máis ou menos rexionalista liberal, e que estiveron na orixe do 
primeiro Centro Galego de Bos Aires (1879-1892), así como 
de varios dos orfeóns galaicos da década de 1890 e as primeiras 
publicacións dirixidas á colectividade galega (El Gallego, 1879; 
Revista Galaica, 1880, e El Eco de Galicia, 1892). Eran homes 
coma os xornalistas Manuel Barros (1844-1885), César Cisne-
ros Luces (1849-1897), Bernardo Barreiro de Vázquez Varela 
(1850-1904), Manuel Castro López (1860-1926) e José Mª 
Cao Luaces (1862-1918), ademais do notario Ricardo Conde 
Salgado (1853-1938), o historiador Benigno Teijeiro Martí-
nez (1846-1925) e o bibliotecario Bernardo Rodríguez Ribeira 
(1853-1924). 

Ao pouco de chegaren á Arxentina, a procura dun novo 
ideal interclasista que aglutinase a maioría da colectividade in-
migrante arredor dos seus proxectos levou a primeira camada 
de expatriados a profesar, xunto dun republicanismo cada vez 
máis morno, unha proximidade tácita ao rexionalismo galego. 
Concibiron un feixe de postulados resumíbeis na necesidade de 
rexenerar Galicia política, social e culturalmente, e que pola súa 
vez incluían unha carga vindicativa do bo nome da rexión, tanto 
cara a dentro —para combater os prexuízos e estereotipos ne-
gativos asociados ao xentilicio gallego, presentes na Arxentina— 
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como cara a fóra —para reclamar dos poderes públicos españois 
unha meirande atención aos problemas de Galicia, cuxo atraso 
socioeconómico e cultural se imputaba aos males do caciquis-
mo e do centralismo. 

Eses básicos foron compartidos pola seguinte camada de 
bachareles, entre eles o republicano Manuel A. Bares Giráldez 
(1855-1945), o pedagogo Ignacio Ares de Parga [1855-1922], 
promotor da Liga Republicana Española na Arxentina), o xor-
nalista republicano Julio Carballo Enríquez (1861-1928), o 
xornalista rexionalista Miguel Revestido Rodilla (1892-1938) 
e mais o igualmente xornalista Xaquín Pesqueira. Todos eles 
recibiron o influxo do rexeneracionismo hispanoamericanista e 
conferían grande valor ao potencial da educación como autén-
tica seiva vivificadora do corpo da nación. A instrución escolar 
contribuiría a erradicar o caciquismo mediante a creación de 
novos cidadáns conscientes, e capacitaríaos para investir as súas 
enerxías no progreso da terra de orixe; e a difusión do espírito 
cívico redimiría a Galicia das súas tribulacións e outorgaríalle 
un papel director dentro do conxunto hispánico, grazas en boa 
medida á súa diáspora.

DE LESTROVE AO RÍO DA PRATA: UN XORNALISTA 
ENTRE DOUS MUNDOS

A esa segunda xeración pertenceron tamén dous xornalistas po-
lifacéticos. Malia chegaren ao Río da Prata con poucos anos 
de diferenza (un en 1885, outro no 1894), representaron dúas 
estratexias diferentes de liderado no interior da colectividade 
inmigrante, promoveron opcións políticas non sempre coinci-
dentes e favoreceron fórmulas diverxentes de artellamento so-
cietario da colectividade inmigrante. Tratábase, dunha banda, 
do xornalista coruñés José R. Lence (1874-1951), director e 
fundador do semanario Correo de Galicia dende 1908; e, dou-
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tra banda, do procurador (notario) e avogado Fortunato Cruces 
(1870-1961), director do tamén semanario Nova Galicia (NG) 
dende outubro de 1901 e do efémero xornal diario La Colo-
nia Gallega (1914). Mentres o primeiro foi o grande inspirador 
da fundación do Centro Galego dende novembro de 1906 e 
mantivo a súa aposta por unha soa institución que agrupase o 
conxunto da colectividade, Cruces foi un dos máis activos pro-
motores da constitución de sociedades de instrución. E mentres 
Lence sempre aspirou a gañar o favor dos círculos respectábeis 
da sociedade arxentina, Cruces cultivou un populismo folclo-
rizante que o achegaba, en teoría, aos sectores máis subalternos 
da colectividade inmigrante. 

Lence e Cruces representaron nidiamente a non sempre 
doada convivencia entre un proxecto identitario —o dunha 
Galicia forte e consciente dentro dunha España que seguía a ser 
vista como unha nación— e de contornas comunitarias, e uns 
posicionamentos políticos perante a realidade galega mudábeis, 
mais que do rexeneracionismo inicial se trocaron nunha deriva 
cada vez máis conservadora, patente no caso de Cruces dende o 
advento da ditadura de Primo de Rivera en 1923. Esa deriva 
viuse fortalecida coa irrupción na década de 1920 dunha xe-
ración de líderes societarios e de xornalistas e profesionais que 
profesaban dous credos alternativos: o socialismo obreiro e mais 
o nacionalismo galego, e que sobordaron a «vella xeración», 
tanto pola esquerda como no eixe nacional, ao formularen un 
novo proxecto no que Galicia era suxeito da soberanía e o gale-
go a lingua de expresión preferente6. 

Fortunato Cruces Angueira era natural de Lestrove, preto de 
Padrón, onde aínda coñeceu sendo neno a poetisa Rosalía de 
Castro. De orixes labregas abastadas, emigrou por primeira vez 
á Arxentina en 1885, con quince anos, e dirixiuse primeiro a Ro-
sario. Alí desempeñou diversos oficios en xornais e comercios, 

6 Para unha comparanza das andainas biográficas de Cruces e Lence, cf. X. M. 
Núñez Seixas, Las patrias ausentes. Estudios sobre historia y memoria de las migraciones 
ibéricas (1830-1960), Oviedo, Genueve Eds., 2014, pp. 413-51.



22 Xosé M. Núñez Seixas

e deveu en pasante na escribanía (notaría) dun avogado de Bos 
Aires, polo que se trasladou á capital. Logo de cursar os estu-
dos correspondentes, converteuse en procurador con matrícula. 
Fundou no barrio porteño de Barracas al Norte o semanario La 
Justicia, e colaborou en diversos medios da colectividade galega 
e española de Bos Aires e Montevideo. Ao longo da década de 
1890 colaborou tamén con varios periódicos arxentinos, gale-
gos (Eco de Galicia) e españois (Páginas de España); en 1893 
dirixiu por breve tempo a revista El Río Sar e no 1895 cofun-
dou o efémero Centro Galaico de Barracas al Norte —cuxas 
notificacións oficiais redactaba en galego— xunto co inmigran-
te natural do Grove Idilio Pájaro Nieves, xornalista local —co 
pseudónimo Pito de Vasco— e despois colaborador habitual do 
Centro Galego de Avellaneda, na outra beira, do riachuelo.

Cruces era un home populacheiro, achegado á mentalidade 
dos inmigrantes do común. Non por iso, porén, descoidaba 
as súas relacións coa elite da colectividade galega. Participaba 
así nas veladas literarias, «grupo distinguido, que actuaba ante 
los acontecimientos colectivos de 1900», que o médico com-
postelán Ángel Anido, presidente da Asociación Patriótica Es-
pañola en 1900-01, realizaba na súa consulta e ás que asistían 
profesionais e comerciantes da colectividade galega7. No 1907, 
cando o xornalista Andrés Martínez-Morás reuniu as biografías 
dos personaxes que «proyectan luz esplendorosa en el cenicien-
to círculo de la colectividad», no desexo común de procurar o 
«bien para la pequeña patria», incluía nese grupo a Fortunato 
Cruces8. 

En 1898 Cruces participou na fundación do primeiro Co-
rreo de Galicia e foi membro da súa redacción até 1900. Acom-
pañábano Juan González Montenegro (1864-?), un novelesco 
xornalista noiés que residira en Cuba até 1898, onde loitara 

7 Nova Galicia, 14.11.1929.

8 A. Martínez Morás, Siluetas. Primera serie, Bos Aires, Imprenta A. Arias Lantero, 
1907.
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contra dos independentistas cubanos, e Antonio Paredes Rey 
(1856-1918), xuíz de paz de Avellaneda, personaxe relevante 
na política local e alma máter do Centro Galego fundado na-
quel partido en 1899, en parte como instrumento para asentar 
as súas redes clientelares no distrito9. Quizais grazas a tan in-
fluentes amizades, no outubro de 1901 Cruces puido fundar 
un periódico enteiramente da súa dirección e propiedade, Nova 
Galicia, órgano bilingüe aínda que con predominio do castelán 
e que tería continuidade —aínda que con grandes interrup-
cións durante a década de 1930— até 194010. A súa difusión, 
nomeadamente durante as dúas primeiras décadas do século 
xx, foi notábel. En 1906 contaba con cinco mil subscritores, 
cifra que se mantivo estábel nos anos seguintes, pero que xamais 
foi abonda para consolidar un proxecto de xornal que puidese 
concorrer co único órgano diario da colectividade española (El 
Diario Español dende 1905). Só contra 1917-18 o semanario 
de Cruces foi eclipsado polo Correo de Galicia de José R. Lence, 
máis moderno en deseño e contidos.

Fortunato Cruces foi ademais un cultivador habitual do 
xénero teatral e escribiu varias obras tanto en galego coma en 
castelán, que desfrutaron dunha popular acollida na colonia 
galaica de Bos Aires. O seu fillo Ignacio Cruces, finado pre-
maturamente, tamén foi un autor prolífico de obras teatrais en 
lingua galega. Nesas obras, con resaibos costumistas, pasába-
se revista a algúns dos problemas sociais da Galicia rural do 
tempo, nomeadamente o caciquismo e a emigración, aínda que 
dende unha focaxe que deixaba translucir unha cosmovisión 
moderadamente católica e moralizante11.

9 Cf. R. Farías, «Adolfo Paredes Rey: ¿identidad étnica o integración social? (1883- 
-1918)», en M. García Sebastiani (ed.), Patriotas entre naciones. Élites emigrantes espa-
ñolas en Argentina, Madrid, Editorial Complutense, 2011, pp. 307-337.

10 Para un perfil biográfico de Cruces, vid. Avelino Díaz, «Fortunato Cruces Decano 
de los Periodistas Gallegos en América», Galicia Emigrante, 4 (outubro 1956).

11 Da autoría de Cruces son, como mínimo, o apropósito cómico O palique (1914), 
a comedia bilingüe Mi pegarlle catro tiros (1916), o xoguete cómico Eu levo o padriño 
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A PATRIA LONXE DO LAR

Tanto Cruces como Lence, Castro López e outros líderes da 
colectividade galega no Bos Aires de entre séculos compartían 
unha serie de ideas, unha matriz discursiva de carácter prepolí-
tico. Expoñentes dunha prensa étnica de vocación comunitaria, 
aspiraban a fortalecer tanto os elos de solidariedade interclasista 
na comunidade inmigrante galega de Bos Aires (e da Arxentina 
toda) como, no posíbel, o seu artellamento institucional me-
diante a constitución de asociacións potentes; defender o pres-
tixio e bo nome dos galegos e galegas como colectivo perante a 
opinión pública arxentina e perante os poderes do Estado aus-
tral, e presentarse como intermediarios ideais entre os supostos 
intereses xerais do colectivo inmigrante, a política exterior espa-
ñola e as autoridades arxentinas. Ese verniz comunitarista non 
sempre agachaba as súas simpatías explícitas por bandos políti-
cos concretos, por tendencias ideolóxicas presentes na política 
española e arxentina, e mesmo por personalidades da escena 
política galega e española. Tratábase ao mesmo tempo dunha 
prédica interclasista, mais que posuía claros límites. 

Postulado crucial do discurso comunitario de Cruces era a 
defensa da dignidade de Galicia en termos tan xenéricos como 
grandilocuentes. Os galegos constituirían un colectivo específi-
co dentro do concerto hispánico, con alicerces nunha Historia 
común e unha etnicidade diferencial. Uníase a iso a denuncia 
permanente da postergación socioeconómica do país, da que 
o andazo da emigración sería a mellor proba. Esa síndrome da 
aldraxe era común a publicacións e actores de moi diversas 
orientacións políticas e sociais. Porén, e malia acadar tons estri-
dentes, ese discurso non sempre levaba á negación da españo-
lidade de Galicia, senón á defensa do papel protagonista que, 
entendida ás veces como rexión, ás veces como antiga naciona-

ó lombo (1917) e o pasatempo costumista Conto de aldea (1919). Vid. X. M. Núñez 
Seixas, O inmigrante imaxinario. Estereotipos, representacións e identidades dos galegos 
na Arxentina (1880-1940), Santiago de Compostela, USC, 2002, pp. 311-12.
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lidade, lle acaería a aquela dentro das glorias hispánicas pasadas 
e presentes. A síndrome da aldraxe transformábase nunha reac-
ción vindicativa por parte das elites da colectividade perante a 
persistencia dun estereotipo étnico negativo verbo dos galegos e 
galegas na esfera pública arxentina12. Segundo a interpretación 
dos xornalistas e líderes galegos da Arxentina, era o desprezo 
importado dende España o que enverdecía no país austral: Cru-
ces sostiña así en 1917 que o significado pexorativo do termo 
gallego, que tanta fortuna tivera na Arxentina, «tuvo su cuna en 
el mismo Madrid»13. 

A reivindicación da dignidade de Galicia, das súas glorias 
pasadas e dos seus homes de prol no presente, adquiría por tan-
to unha funcionalidade dobre: relexitimar o conxunto da colec-
tividade galega e mais as súas elites máis visíbeis perante a so-
ciedade arxentina, e cimentar a demanda de descentralización, 
ou cando menos de reparación simbólica, política e cultural de 
Galicia por parte do Estado español. Reparación e descentra-
lización que eran entendidas como unha maneira de rexenerar 
o Estado e mais a nación española dende a base, tanto dende 
a periferia hispánica —onde se concentrarían as virtudes máis 
liberais e senlleiras da raza española— como dende a emigra-
ción, ao ver nos ausentes unha reserva espiritual das enerxías 
hispánicas. As e os emigrantes galaicos serían o grande espello 
no que o colectivo galego de aquén mar se debería ollar para 
aprender virtudes cívicas e patriotismo, pois a loita pola vida 
que suporía a emigración operaría unha sorte de escolma natural 
entre os ausentes, que co seu exemplo individual e colectivo te-
rían demostrado que a raza hispánica e os seus elementos rexio-

12 Vid. sobre o particular Núñez Seixas, O inmigrante, pp. 27-208, e id., Icônes litté-
raires et stéréotypes sociaux: L’image des immigrants galiciens en Argentine (1800-1960), 
Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2013, así como Mª R. Lojo, 
M. Guidotti e R. Farías, Los «gallegos» en el imaginario argentino. Literatura, sainete, 
prensa, A Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 2008.

13 Discurso de Fortunato Cruces, «Galicia en América», reproducido en NG, 
3.4.1917.
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nais constituíntes eran quen de superar o estadio de decadencia 
posterior a 1898. Niso, as elites emigrantes galegas non fixeron 
senón reinterpretar o discurso espallado polo hispanoamerica-
nismo rexeneracionista español.

Consecuencia desa percepción era tamén a predisposición 
favorábel de Nova Galicia para acoller nas súas páxinas acesas 
proclamas a prol da autonomía de Galicia, entendida como 
un dereito histórico que había ter tradución nun autogoberno 
político e/ou administrativo, cuxa forma concreta —descen-
tralización política, federalismo ou mancomunidade de conce-
llos— se deixaba no aire. Nova Galicia continuaba así o ron-
sel reivindicativo inaugurado por El Eco de Galicia de Castro 
López durante a década de 1890. Porén, os tons da súa reivindi-
cación rexionalista rara vez se achegaron ao federalismo, senón 
que conxugaron un accidentalismo e pragmatismo tácticos coa 
demanda de erradicación do caciquismo a través dun poder re-
xional galaico. 

Fortunato Cruces era propenso a arrebolar argumentos his-
toricistas e etnoculturais, mesmo sen facer deles unha lectura 
reivindicativa en clave de dereitos de natureza política. Mais 
mesmo naquel caso, as contornas da reivindicación autono-
mista eran imprecisas. No 1914, Idilio Pájaro Nieves escribía 
a Cruces que o Centro Galaico que ambos os dous proxecta-
ran, e que tivera efémera existencia, había ser «la iglesia madre 
de todas las asociaciones regionales de América, dispuestas a 
llevar a Galicia los aires de redención que desde los Estados 
Unidos llevan los irlandeses a su verde Eirin»14. No Nadal de 
1901, dous meses despois da súa aparición, Cruces expuña nun 
editorial de Nova Galicia redactado en galego o que entendía 
por rexionalismo: un contributo á grandeza da patria española, 
que «surxirá d-o progreso d’as súas rexións». Iso só ocorrería se 
se formaba en Madrid un goberno «de bos patriotas, deixando 
en compreta libertá n-a adeministración, con autonomía n-o 
14 Carta de Idilio Pájaro Nieves a Fortunato Cruces, 23.I.1914, reproducida en        
F. Cruces, Cousas gallegas, Bos Aires, Imprenta La Iberia, 1923, pp. 36-37. 
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seu xeneral funcionamento, ás rexións […]. Desfáise por eso a 
patria? Non». A esa autonomía, cuxa forma e contidos non se 
concretaban, haberían engadirse «outras reformiñas» que desen 
cabo ao éxodo migratorio e conseguisen que os máis capaces 
dos ausentes retornasen a Galicia15. No xullo do mesmo ano, 
Cruces promoveu a constitución dun Ateneo Rosalía de Castro 
xunto con outros notábeis da colectividade (o xastre e literato 
Avelino Veloso, o xornalista Manuel Nóvoa Costoya e mais a 
tamén xornalista e poetisa María de los Ángeles Vázquez), co 
obxectivo de recadar fondos para erixir un mausoleo á memoria 
de Rosalía de Castro en Padrón e o fin xenérico de divulgar as 
«cousas de Galicia». Fins xenéricos e propósitos rexionalistas 
sans que tamén impregnaron a actuación da Comisión Curros 
Enríquez, creada poucos anos despois16.

Nova Galicia reproducía ás veces as actividades da Liga Re-
publicana Española na Arxentina dende 1903, e celebraba que 
dentro das romaxes organizadas por aquela tivesen acollida as 
diversas rexións españolas con pavillóns específicos, nos que se 
mesturaba a música coa gastronomía17. Porén, o seu republica-
nismo era morno: Nova Galicia situábase máis ben no eido do 
rexeneracionismo vagamente rexionalista. Igualmente, partilla-
ba cos republicanos certo anticlericalismo: no abril de 1904, 
Cruces afirmaba que Galicia, vítima da «indiferencia política 
y administrativa» do Estado e da «canibalesca voracidad» do 
caciquismo, era presa da «despiadada prepotencia del fanatismo 
clerical»18. Porén, xamais foi máis alá. 

Dende mediados da segunda década do século xx, Nova Ga-
licia mantivo unha mestura de populismo folclórico e rexio-
nalismo cultural pouco elaborado, baseado na idealización do 
sentimento de afastamento e morriña. Só ficou, até comezos da 

15 «O rexionalismo», NG, 25.12.1901.

16 NG, 17.7.1904. 

17 «Romería original», NG, 16.10.1904.

18 NG, 23.4.1904. 
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década de 1920, a reivindicación da descentralización adminis-
trativa e/ou política de España. Nos intres de meirande presión 
política en España por parte do catalanismo a prol da conse-
cución dun Estatuto de autonomía, entre 1917 e 1919, Nova 
Galicia apoiou dende Bos Aires as iniciativas que postulaban a 
rexionalización e mesmo a federalización da Monarquía espa-
ñola, sempre e cando iso non se entendese como unha negación 
da condición de nación para España. Defendía a «unidad de 
España, por sistema autonomista regional», lema que campaba 
na cabeceira do semanario19. 

O cultivo do idioma galego por parte de Cruces xamais foi 
alén do costumismo. Simpatizou nun comezo, como boa parte 
dos órganos galegos da América, coas Irmandades da Fala dende 
finais de 1916. Porén, o rápido viramento das Irmandades nos 
dous anos seguintes cara a postulados políticos etnonacionalis-
tas, que facían a Galicia unha nación en razón de elementos or-
gánico-historicistas como a lingua, a Historia e mais o carácter 
nacional, afastou rapidamente a Cruces de calquera conivencia 
co novo galeguismo político, que comezou a gañar adhesións 
entre a comunidade galaico-porteña dende comezos da década 
de 192020. Ademais de expresar o seu rexeitamento do «separa-
tismo» que percibía no catalanismo, Nova Galicia solidarizábase 
afervoadamente coas tropas españolas na guerra de África21. 

No febreiro de 1920 Cruces deixaba claro cales eran os seus 
postulados glotopolíticos, declarándose contrario ás reivindica-
cións culturais e lingüísticas dos nacionalistas galegos e erixíndo-
se en defensor confeso da diglosia composta (social e funcional) 
a prol do castelán. Pois, se quen emigraban de Galicia precisa-
ban dominar o idioma de Castela para forxárense un futuro na 
emigración, agás no Brasil, non había máis solución que unha: 

19 «El verdadero concepto regional», NG, 4.9.1917.

20 X. M. Núñez Seixas, O galeguismo en América, 1879-1936, Sada (A Coruña), Eds. 
do Castro, 1992, pp. 106-08 e 119-27. 

21 Vid. por exemplo «¡Por la Patria! Todos uno», NG, 8.8.1909.
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«en Galicia debe reinar el idioma español, que es el idioma de 
nuestra Patria, y el que cada día se extiende más en el orbe». U-la 
lingua galega, na que Cruces tanto escribiu? Na súa opinión, 
había ser preservada, mais só como un «segundo idioma local» 
e de cultivo preferentemente literario22. Un idioma que, polo 
demais, Cruces xamais tentou depurar literariamente do punto 
de vista léxico ou sintáctico —utilizaba unha grafía e unhas 
normas morfolóxicas irregulares— e do que facía uso de xeito 
preferente para xéneros literarios menores. Con todo, ás veces 
publicaba en galego artigos de opinión xa dende 1901, indo 
nese aspecto alén do que era usual na maioría dos periódicos 
de información xeral editados na propia Galicia. Mais non se 
definiu nidiamente na briga sobre se o galego era unha lingua de 
seu ou só un dialecto.

AGRARISMO E REXENERACIÓN

O ideario de Cruces recollía os principios básicos do progra-
ma rexeneracionista-reformista que era característico das so-
ciedades de instrución, baseado na formación individual como 
medio fundamental de promover o progreso. Dotábao, porén, 
dunha dimensión máis ampla: dun proxecto a nivel galego, no 
que a reivindicación de autonomía para o país se vencellaba á 
necesidade da rexeneración social para erradicar o caciquismo. 
Expresábao así nunha palestra na sociedade Hijos de San Julián 
de Sales no abril de 1914: 

En un Arco-Iris que circunda nuestra tierra se grabó un lema 
de esperanza, resurgido precisamente de la acción de las So-
ciedades gallegas y de la oratoria del cura de Beiro [Basilio 
Álvarez]. «Galicia y redención», o lo que es lo mismo, lucha 
reformista, económica-político-agraria. La creación del Poder 

22 «En contra d’unha cousa y-en favor d-outra cousa», NG, 25.2.1920.
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regional, sin herir la unidad del Estado. O como decía el Após-
tol Alfredo Brañas: «Queremos el individuo libre, en la familia 
libre; el Municipio libre, en la Provincia libre; y la Región li-
bre, dentro del Estado libre».

A reivindicación autonómica de Galicia non tiña necesaria-
mente como argumento primordial de lexitimidade a existencia 
dunha etnicidade diferencial ou dun pasado glorioso que vindi-
car. A autonomía era para el un instrumento político para rexe-
nerar dende a base o conxunto de España, dando cabo ao cen-
tralismo simbolizado nun «Madrid apestado de favoritismos en 
perjuicio del adelanto de las Regiones, sosteniendo con fondos 
de las regiones una colmena nacional de inactivos e improduc-
tores; ese centralismo es un pozo sin fondo que se traga la savia 
de nuestros pueblos provinciales, y absorbe todos los sudores y 
aniquila juventudes». O rexionalismo, pola contra, permitiría 
que as enerxías de España abrollasen en todas as ordes23.

O periódico de Cruces simpatizou abertamente co move-
mento agrarista nas súas diversas manifestacións. O agrarismo 
espallouse dende comezos do século xx a través dunha mesta 
rede de sociedades de ámbito parroquial e comarcal, artellando 
as demandas socioeconómicas e (en parte) políticas do cam-
pesiñado nunha dupla dirección: a consecución da propieda-
de plena da terra e mais a conquista dunha mellor relación co 
mercado. Había, por iso, claros paralelismos e conexións entre 
o societarismo agrario de aquén mar e o asociacionismo emi-
grante de alén mar. A multiforme dinámica do agrarismo estivo 
apoiada decote, ademais, polos recursos materiais e inmateriais 
fornecidos polos ausentes, tanto por retornados como polas 
asociacións galegas de Bos Aires ou da Habana24. 

23 Cruces, Cousas gallegas, pp. 42-43 e 49-50.

24 Cf. M. Cabo Villaverde, «Os americanos e o movemento agrarista (1900-1936)», 
Estudos Migratorios, 11-12 (2001), pp. 169-192; X. Cerdeira Louro, Proceso migrato-
rio e sociedades de emigrantes de Vedra. A viaxe cara á modernidade, s. l., Concello de 
Vedra/Deputación Provincial da Coruña, 2010; R. Soutelo Vázquez, «Emigración, 



31Fortunato Cruces, un xornalista galego en Bos Aires

Toda iniciativa agrarista suscitaba a solidariedade dos ele-
mentos mobilizados da colectividade galega de Bos Aires. Pe-
rante a formación da Solidaridad Gallega en 1907, que reunía 
a agrario-rexionalistas, republicanos e monárquicos para tentar 
derrotar o turnismo dinástico, Nova Galicia puxo as súas páxi-
nas á súa disposición e tentou coordenar o apoio á Solidaridad 
dende Bos Aires. O mesmo aconteceu coas organizacións agra-
ristas posteriores, dende o Directorio de Teis á Acción Gallega. 
Cruces e Nova Galicia emprestaron apoio entusiasta a todas as 
organizacións creadas en Bos Aires para enviar fondos a Ga-
licia co obxecto de soster a causa agrarista. Porén, case todas 
naufragaron, en parte pola tendencia á dispersión asociativa, as 
leas internas entre os sectores dirixentes da colectividade e mais 
a falla dun interlocutor claro na mesma Galicia25. No país, o 
agrarismo caracterizouse por ser un xigante no ámbito da mobi-
lización social a escala local e comarcal, mais un anano político 
pola súa incapacidade para artellar esas dinámicas nunha orga-
nización estábel, que xerase un partido agrario semellante aos 
existentes noutros países da Europa do tempo26. 

Emporiso, unha vez pasado o intre álxido da Acción Gallega 
de Basilio Álvarez, o protagonismo adquirido por Fortunato 
Cruces na representación do agrarismo galaico en Bos Aires pa-
sou paseniñamente a outros actores. Estes últimos pertencían 
a unha xeración máis nova de inmigrantes. Eran tamén de ex-
tracción mesocrática campesiña, pero máis popular; naceran na 
derradeira década do século xix e arribaran a Bos Aires entre 
1905 e 1915. Moitos deles tiveran unha primeira socialización 
política no seo do movemento obreiro arxentino. Amosábanse, 
ademais, proclives a posturas máis radicais para a resolución 

cambio social e politización na Galicia rural, 1880-1960. Unha perspectiva local e 
microsocial», tese de doutoramento, Universidade de Vigo, 2012.

25 Núñez Seixas, Emigrantes, pp. 264-72. 

26 Para unha panorámica do movemento agrarista, vid. por todos M. Cabo Villaver-
de, O agrarismo, Vigo, A Nosa Terra, 1998.
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da cuestión agraria en Galicia (a abolición dos foros), en par-
te por procederen de rexións do país —as bisbarras do sur e 
do Baixo Miño— nas que a reivindicación antiforal tiña máis 
forza. O seu protagonismo deixárase sentir en varios núcleos 
societarios devorcados cara á esquerda e esgazados do tronco 
común agrarista, como as sociedades de emigrantes de Teo e 
Vedra, as dos oriúndos do Baixo Miño e do val do Deza, así 
como algunhas entidades ourensás de carimbo obreirista. Os 
seus líderes esforzáronse dende comezos da década de 1920 por 
acadar unha coordenación asociativa. O seu primeiro froito foi 
a Federación de Sociedades Agrarias e Instructivas da provincia 
da Coruña, creada en 1919 a partir dunha inicial federación 
de asociacións do distrito de Padrón, en cuxa xestación inter-
veu o mesmo Cruces. Dous anos despois xurdiu a Federación 
de Sociedades Gallegas, Agrarias y Culturales (FSG), que nas 
décadas seguintes se habería converter nunha das entidades 
máis representativas da colectividade galaico-porteña. No seu 
seo cristalizou a cooperación, e despois o enfrontamento, entre 
os dous novos actores que irromperon con forza no ámbito da 
comunidade inmigrante: o socialismo reformista e agrarista, e o 
nacionalismo galego.

Perante ese novo rebulir societario, e diante do protagonis-
mo dos novos líderes devorcados cara á esquerda e/ou ao gale-
guismo político, Cruces e o seu semanario Nova Galicia come-
zaron a ficar abeirados. Era maior o pulo de novas cabeceiras de 
prensa, como El Despertar Gallego, logo substituído por Galicia, 
como portavoz da FSG; e o crecemento da influencia de órga-
nos de institucións cuxo radio de actuación tamén abranguía a 
Galicia toda, como o Centro Galego e a Casa de Galicia, xur-
dida en setembro de 1918 da fusión de varios orfeóns e asocia-
cións culturais, ademais da Asociación Regionalista A Terra27. 
Paradoxalmente, o propio Cruces contribuíra co seu frenético 

27 Núñez Seixas, Emigrantes, pp. 283-305. Para unha crónica descritiva da andaina 
da FSG, vid. H. Díaz, Historia de la Federación de Sociedades Gallegas. Identidades 
políticas y prácticas militantes, Bos Aires, Biblos/Fundación Sotelo Blanco, 2007.
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labor en prol da organización societaria da inmigración galega 
a que dentro dese tecido comunitario se xerasen novos marcos 
de mobilización política e identitaria, que rebordaron os postu-
lados defendidos pola xeración de entre séculos. 

UNHA, DÚAS, CEN ASOCIACIÓNS PARROQUIAIS EN 
BOS AIRES

A promoción do asociacionismo de base microterritorial (to-
mando como ámbito de referencia a parroquia ou o concello de 
orixe, ás veces a bisbarra) e meso- e macroterritorial da inmi-
gración galega en Bos Aires foi outro dos eidos en que os xor-
nalistas da colectividade desempeñaron un papel sobranceiro. 
Os periódicos galegos actuaron moitas veces de catalizador, de 
medio de difusión das inquedanzas asociativas, de vehículo de co-
municación entre os conterráneos, e de crisol de moitas iniciati-
vas fundacionais das denominadas xenericamente sociedades de 
instrución. E Fortunato Cruces foi un pioneiro nese aspecto. En 
1888 promoveu, na cidade de Rosario, onde residiu por breve 
tempo, unha asociación dos naturais do seu concello de orixe 
(Rois, A Coruña), cuxa vida institucional foi efémera. Dende 
o seu primeiro número, Nova Galicia evidenciou a súa vonta-
de de contribuír á fundación de asociacións galegas de todas 
as cores e dimensións. A primeira sociedade parroquial de Bos 
Aires, La Concordia, fundada por varios notábeis orixinarios da 
parroquia de Fornelos da Ribeira (Salvaterra de Miño) en abril 
de 1904, tivo así amplo eco nas páxinas do semanario28. 

Fortunato Cruces converteuse dende ese intre nun adaíl do 
asociacionismo microterritorial, no que vía o xermolo dun mo-
vemento de rexeneración de Galicia partindo dende a súa base 
máis natural, as identidades parroquiais. E no cal, así mesmo, 
enxergaba un ámbito racional de actuación que se podía coor-

28  R. Sestelo, «Nuevas iniciativas. Los naturales de Fornelos», NG, 14.8.1904.
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dinar cos marcos territoriais de mobilización do movemento 
agrarista, que eran precisamente as identidades parroquiais. Así, 
na asemblea da sociedade Hijos do Distrito de Salceda en abril 
de 1915, Cruces exhortaba os naturais dese concello na Arxen-
tina a apoiaren «las suscripciones realizadas para suavizar des-
gracias aun en favor de enemigos afiliados al caciquismo local, 
y nuestro apoyo decidido a la buena prensa» —é dicir, a prensa 
agrarista e anticaciquil—, así como a axudar á constitución de 
sociedades de instrución: «aún faltan por formarse nuevas So-
ciedades que agrupen hermanos de cada Ayuntamiento [...] la 
obra grandiosa a realizarse de Acción Gallega requiere la exis-
tencia de tales agrupaciones»29. O mesmo Cruces interveu de 
xeito activo na constitución da sociedade Hijos de Lestrove, a 
súa freguesía natal, no marzo de 1913, xunto a dous comercian-
tes e un profesional liberal30. 

Nas súas varias palestras nas festas de sociedades galegas e en 
asembleas fundacionais de novas asociacións, o director de Nova 
Galicia defendía invariabelmente a necesidade de imprentar nas 
sociedades de instrución un compromiso político e cidadán ex-
plícito coa rexeneración de Galicia e España. No decembro de 
1913, na sociedade Hijos de Mondoñedo, Fortunato Cruces 
resumía eses postulados:

[H]a de verse Galicia transformada respecto a su vida laborio-
sa, de progreso y de paz, con el exterminio de alacranes y san-
guijuelas caciquiles y con el calor saludable de una autonomía 
[...]. Y en esa batalla de regeneración al lado dos apóstoles que 
de aldea en aldea van buscando soldados, está en alerta, una re-
taguardia poderosa, los emigrados en América, las sociedades 
galaicas y la prensa regional31.

29 Discurso reproducido en Cruces, Cousas gallegas, pp. 49-50.

30 «Brisas patrióticas. Sociedad Hijos de Lestrove», NG, 2.3.1913.

31 Cruces, Cousas gallegas, p. 26.
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A diferenza de José R. Lence, quen lanzou a idea de refundar 
un centro galego, que se fixo realidade o 2 de maio de 1907, 
Cruces era un afouto defensor da dispersión organizativa. Con-
sideraba o marco asociativo local e parroquial como un me-
dio máis eficaz para os postulados do rexeneracionismo agrario 
concretárense en obras positivas nos lugares de orixe dos ausen-
tes. Mais esa dimensión microterritorial tamén ofrecía un eido 
de actuación acaído ás súas posibilidades e aspiracións. 

Cruces non excluía por iso a necesidade dunha federación de 
asociacións galegas, que se englobaría a seguir nunha confede-
ración española. Como expresaba nun discurso perante o Or-
feón Pontevedrés en 1907, iso serviría para moldear a imaxe da 
colectividade galega, fornecerlle servizos asistenciais e mutualis-
tas, e editar un xornal diario32. Porén, foi Lence quen se anotou 
para si o punto da creación dun centro dese tipo. O director de 
Nova Galicia amosaríase no sucesivo favorábel á constitución 
de federacións comarcais das sociedades de instrución, para que 
influísen na procura da unidade das sociedades agrarias actuan-
tes nas súas bisbarras de orixe. Á falla dun grande partido agra-
rio, as sociedades de instrución poderían aguilloar a consciencia 
cívica do campesiñado galaico33.

ALIADOFILIA, XERMANOFILIA E ANTINORTEAME-
RICANISMO

Durante a I Guerra Mundial, a opinión pública arxentina, como 
a doutros países neutrais, dividiuse entre xermanófilos e aliadófi-
los. E a presenza dunha nutrida colectividade inmigrante italia-
na outorgou un especial significado a esa lea. Pois ademais de se 
converter nun eido de conflito simbólico entre conservadores e 
32 «N-o “Orfeón Pontevedrés”», discurso pronunciado o 22.6.1907, reproducido 
en F. Cruces, Castañolas. Contos, cartas, descursos, cantares e outras cousas, Bos Aires,         
s. ed., 1913, pp. 156-61.

33 Vid. «Alientos desde América a la regeneración de Galicia», NG, 4.3.1914.
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progresistas, unha parte significativa da colonia inmigrante espa-
ñola e galega declarou as súas simpatías polos imperios centrais34. 

Niso interviñeron intereses puramente materiais, nomeada-
mente as subvencións da Embaixada alemá na Arxentina e mais 
das compañías navieiras xermanas, que xunto coas británicas 
copaban boa parte do negocio do transporte de emigrantes 
cara á América austral, e que dende tempo atrás contribuían 
financeiramente aos periódicos de comunidades inmigrantes. 
Pasados os fastos da conmemoración do Centenario da inde-
pendencia arxentina en 1910, os órganos da colectividade ga-
lega desenvolveron varias batallas simbólicas coa colectividade 
italiana. Estas foron manifestas, por exemplo, na recorrente 
briga arredor do berce do almirante Cristobo Colombo, ou na 
institucionalización do 12 de outubro como «Día de la Raza», 
decretada polo Goberno Irigoyen en 1917, desbotando a de-
nominación alternativa de «Día de Colón», preferida polos in-
migrantes italianos35. Os periódicos transalpinos de Bos Aires, 
que sostiñan o esforzo bélico dos seus compatriotas na Europa, 
tamén responsabilizaron implicitamente o conxunto dos espa-
ñois da Arxentina de profesaren posturas xermanófilas o neu-
tralistas, en parte por oposición a Italia. 

Certamente, os voceiros e elites da colonia española e gale-
ga eran na súa maioría xermanófilos ou neutralistas. Unha das 
poucas excepcións era o semanario de Lence Correo de Galicia. 
Pola contra, Nova Galicia non dubidaba no abril de 1918 en 
declararse neutral, pero así mesmo en simpatizar en consciencia 

34 Cf. Mª I. Tato, La trinchera austral. La sociedad argentina ante la Primera Guerra 
Mundial, Rosario, Prohistoria, 2017. Sobre o impacto da Grande Guerra nas comu-
nidades inmigrantes na Arxentina, vid. un bo estudo de caso, referido aos franceses, 
en H. Otero, La guerra en la sangre. Los franco-argentinos ante la Primera Guerra 
Mundial, Bos Aires, Sudamericana, 2012. 

35 Cf. Núñez Seixas, Las patrias ausentes, pp. 173-213; J. C. Moya, Cousins and 
Strangers. Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930, Berkeley, University of 
California Press, 1998, pp. 353-54; M. García Sebastiani e D. Marcilhacy, «América 
y la fiesta del 12 de octubre», en J. Moreno Luzón e X. M. Núñez Seixas (eds.), Ser 
españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo xx, Barcelona, RBA, 2013, pp. 364-398.
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cos alemáns e corear con eles «Gott, Vaterland und Kaiser»36.     
O periódico de Cruces insería ademais abondosa publicida-
de de bancos e comercios xermanos, e xustificaba na altura de 
1922 a súa xermanofilia polo bo trato que as navieiras xermanas 
(Hamburgo-SudAmericana e Norddeutscher Lloyd) dispensa-
rían ás familias emigrantes galegas37. 

A xermanofilia española e galega na Arxentina posuía outras 
motivacións, nomeadamente dende de 1917: a oposición ao 
imperialismo norteamericano. A intervención estadounidense 
en prol da Entente dende aquel ano fixo enverdecer na colec-
tividade española e galega o sentimento antiianqui e mesmo a 
xenofobia contra dos EUA, que agromara con forza no decurso 
da mobilización en prol da españolidade de Cuba que protago-
nizaran os españois residentes no Río da Prata en 189838. Ese 
sentimento mantívose vivo nas décadas seguintes, e foi retroa-
limentado tanto pola retórica antinorteamericana do naciona-
lismo arxentino como pola oposición á política expansionista 
dos EUA en América Latina. Definíase así un outro común a 
españois e arxentinos, un mal imperialismo que faría boa a anti-
ga e paternal dominación hispánica. Como afirmaba o escritor 
Daniel Aguilera, quen coma el viviran a guerra hispano-nor-
teamericana na Arxentina «grabamos también el nombre de los 
Estados Unidos, para execrarles toda la vida»39. E Julio Carballo 
proclamaba no abril de 1917 a súa equidistancia de Francia, 
Alemaña e Gran Bretaña, mais tamén o seu «¡Desprecio a los 

36 Vid NG, 20.4.1918.

37 «Apreciaciones de Nova Galicia que interpretan la opinión colectiva», NG, 
28.8.1922.

38 O antinorteamericanismo sería un elemento característico do discurso da inte-
lectualidade galega (e española) de Bos Aires no sucesivo: vid. un exemplo sero-
dio en Nicasio Pajares, Don Quijote y Tío Sam, Madrid, Cía. Ibero-Americana de 
Publicaciones, 1930. 

39 D. Aguilera, «España y los yanquis», NG, 4.4.1917. No mesmo senso, T. D. 
Romero, «Anglo e Hispano-Americanismo», NG, 22.9.1917, e «Aclaraciones», NG, 
21.12.1917. 
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Estados Unidos!»40. Alén dos intereses materiais que decidisen 
a Cruces pola causa dos imperios centrais, eran o nacionalis-
mo español e as faíscas da mobilización antinorteamericana de 
1898 os factores que seguían a pesar no seu aliñamento.

O «BO OBREIRO» INMIGRANTE GALEGO

Tanto Lence coma Cruces coincidían nas súas posturas fronte á 
cuestión social. Nunha Arxentina marcada polos conflitos obreiros, 
nomeadamente dende a I Guerra Mundial, e cuxas elites esta-
ban obsesionadas polo discurso do hixienismo social e o medo 
á infiltración do terrorismo anarquista e do «bolxevismo» a tra-
vés da inmigración europea, os periódicos principais da colecti-
vidade galega centráronse en pregoar a teoría do xusto medio, 
en marcar distancias a respecto dos «maximalistas» galegos que 
cobraron certa relevancia social nalgúns intres —caso do ferro-
lán Antonio Soto Canalejo nas revoltas do territorio patagónico  de 
Santa Cruz en 1920-21— e en subliñar que existía un ideal de «bo 
obreiro» inmigrante, comprometido cunha circia ética do traba-
llo, pero tamén cun enraizado senso da xustiza social.

Nova Galicia, polo xeral, silenciaba os conflitos laborais intraét-
nicos, nos que se defrontaban patróns e obreiros galegos, en empre-
sas ou estabelecementos que eran propiedade de membros da elite 
da colectividade inmigrante. Pola contra, salientaba as virtudes do 
ascenso social a través do aforro, da instrución e do esforzo indivi-
dual. E denunciaba ou, polo xeral, ignoraba conscientemente os 
anarquistas, «maximalistas» e calquera tipo de conflitos laborais nas 
que se sospeitase a súa implicación. O conxunto da inmigración 
galega, salientaba a prensa da colectividade, ren tiña a ver cunha 
minoría subversiva que embafaría o bo nome da Galicia41. 
40 J. Carballo, «Sobre la conflagración Europea», NG, 3.4.1917.

41 X. M. Núñez Seixas, Emigrantes, pp. 345-348; D. Vieites Torreiro, «O anarquis-
mo na Arxentina: A participación dos inmigrantes galegos, 1880-1930», en L. Pé-
rez Leira (coord.), O galego Soto, líder da Patagonia rebelde, Vigo, Xerais, 1998, pp. 
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Só cando os conflitos provocaban na esfera pública arxentina 
manifestacións de desprezo cara ao conxunto da colectividade 
galega podía ter lugar unha reacción solidaria das institucións 
mutualistas, dirixidas por inmigrantes de éxito, e da prensa da 
colectividade. Combatíase daquela o estereotipo do suposto 
carácter lacazán dos folguistas galegos —interpretación lan-
zada en ocasións pola patronal e algúns xornais arxentinos—, 
aducindo un argumento alternativo: se os galegos recorrían á 
folga, era por algunha razón poderosa que había ser obxecto 
de reflexión e non por inclinacións revolucionarias conxénitas. 
Cruces xa afirmaba no xaneiro de 1904 que os inmigrantes ga-
laicos non eran maximalistas lacazáns, senón obreiros «amantes 
del trabajo»; se protestaban, era por non deixárense asoballar na 
defensa da merecida ganancia do seu esforzo:

El obrero gallego es dócil, es noble [...]. A la vez, abriga la con-
vicción de deberse a sí mismo, es decir, a sus solos esfuerzos, 
imponiéndose para ello todo género de sacrificios, el porvenir 
que pudiera crearse, cimentado sobre el sudor de su frente. El 
obrero gallego se resigna y se habitúa más pronto que otros 
a vivir en las condiciones (algo penosas, por cierto) que las 
condiciones le imponen. [...]. Pero el gallego, a la vez de tener 
estas buenas cualidades [...] sabe defender sus intereses, su dig-
nidad y su buen nombre y no le falta valor para manifestar sus 
opiniones allí donde se establezca torneo para la emisión del 
pensamiento42. 

Dende a prensa galega rexeitábase tamén a latexante hispa-
nofobia do discurso nacionalista arxentino da década de 1920. 
De cando en vez, Cruces denunciaba, aínda que xamais en 
grandes caracteres, casos de maltratos contra obreiros galegos 

57-107; J. C. Moya, «El anarquismo argentino y el liderazgo español», en García 
Sebastiani (ed.), Patriotas entre naciones, pp. 361-72.

42 «Por el obrero gallego», NG, 24.1.1904. 
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acusados de anarquistas ou de encabezar folgas. A alegación ba-
seábase sempre no carácter arbitrario da privación de liberdade 
dos detidos, que suporía unha vulneración simbólica da dig-
nidade de Galicia e España. No abril de 1917, Nova Galicia e 
mais El Diario Español solidarizáronse co obreiro Jesús Bustos, 
detido e maltratado pola policía como líder dunha folga de va-
rredores municipais. A súa campaña de prensa levou á legación 
española a interesarse polo preso, perante os epítetos despecti-
vos prodigados contra dos traballadores galegos por parte de 
altos funcionarios da Municipalidade porteña43. Cruces tamén 
puxo ás veces os seus servizos como avogado a disposición de 
obreiros galegos detidos co gallo de protestas laborais. Así fora 
xa o caso en 1901, cando defendeu varios traballadores galegos 
procesados pola súa participación na folga de xaneiro daquel 
ano. No 1910 tamén actuou de avogado de Serafín Loureiro, 
obreiro residente en Olavarría que fora acusado de anarquista.

Dende mediados de 1917, cadrando cos ecos da revolución 
rusa, Cruces mediu moito máis as súas intervencións en defen-
sa das reivindicacións dos traballadores galegos. Así aconteceu 
co gallo do ciclo de folgas iniciado nos matadoiros industriais 
(frigoríficos) das localidades de Zárate a fins de outubro 1917, 
que se estenderon a Berisso (La Plata) no mes seguinte, e entre 
comezos de decembro e xaneiro de 1918 tiveron como protago-
nistas os traballadores, en boa proporción galegos, das empresas 
frigoríficas de capital norteamericano e británico radicadas en 
Avellaneda (La Negra e La Blanca), baixo condución anarquista. 
As folgas foron duramente reprimidas polo Goberno do presi-
dente radical Hipólito Yrigoyen, que chegou a enviar soldados 
para protexeren as fábricas44. A violenta represión e as pexorati-

43 «En plena capital argentina. Gravísima ofensa a la dignidad nacional», NG, 
3.4.1917. 

44 Cf. R. Farías, «Del campo a la fábrica: la inmigración española en Avellaneda y Lanús y 
el frigorífico “La Negra” (1900-1970)», Estudios Migratorios Latinoamericanos, 66 (2009), 
pp. 209-246; id., «La inmigración gallega en el sur del Gran Buenos Aires, 1869-1960», 
tese de doutoramento, Universidade de Santiago de Compostela, 2010, pp. 467-480.
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vas acusacións proferidas pola patronal contra dos traballadores 
galegos provocaron mesmo unha reacción solidaria por parte do 
Centro Galego de Avellaneda, que por unha vez se solidarizou 
cos traballadores, no nome da dignidade da colectividade in-
migrante. Porén, Nova Galicia non secundou a iniciativa e cen-
surou implicitamente á institución por criticar as autoridades, 
nun contexto dominado polo temor ao contaxio bolxevique no 
hemisferio austral. Cruces, pola contra, argumentaba que os fol-
guistas non só eran galegos, senón que tamén había naturais de 
Galicia entre os que non quixeron secundar o paro e foran víti-
mas de presións e agresións por parte dos anarquistas («se han 
registrado incidentes personales de grupos de paisanos nuestros 
contra otro bando, también de paisanos nuestros»). Os excesos 
policiais non tiveran os galegos como albo preferente, pois tratá-
base dunha folga promovida «por obreros cosmopolitas»45. 

A posición de Cruces non era sorprendente. O rexeitamento 
aos anarquistas era máis forte que a solidariedade étnica. Nunha 
palestra impartida contemporaneamente aos feitos na localida-
de de Campana —preto de Zárate, lugar onde principiara o ci-
clo de folgas— e publicada en Nova Galicia nos días do conflito 
de Avellaneda, Cruces non só silenciaba o que estaba a ocorrer, 
senón que se limitaba a describir a inmigración galaica como 
«un ejército de robustos cuerpos, pacíficos, alegres y activos»46. 
Esa fórmula tería diversas modulacións no sucesivo. No xaneiro 
de 1919, pouco denantes de que comezasen os conflitos labo-
rais que darían lugar á chamada Semana Tráxica, Nova Galicia 
volveu teimar nos mesmos termos, afastándose das minorías de 
«agitadores» e reivindicando o bo nome da colectividade47. No 
setembro de 1921 Cruces informaba dun novo conflito laboral 

45 X. M. Núñez Seixas, O inmigrante, pp. 116-25; «No siempre es culpable la auto-
ridad», NG, 16.2.1918.

46 Discurso de Fortunato Cruces na velada celebrada polo Centro Galego de Cam-
pana o 27 de outubro de 1917, reproducido en NG, 5.12.1917.

47 Vid. «Relaciones hispano-argentinas», NG, 4.1.1919.
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na Compañía de Tranvías Anglo-Argentina, na que a metade 
dos seus doce mil traballadores procedían de Galicia. Seguía 
a pregoar que o labor da prensa étnica non había consistir en 
«sublevar» os obreiros compatriotas, senón en mediar entre ob-
reiros e patróns para evitar que os empresarios desenvolvesen 
«mala ojeriza contra los gallegos empleados». A prensa da colec-
tividade galega habería servir de ponte para unha ideal harmo-
nía comunitaria:

[C]onciliar en los puntos de discordia; aplaudir a las autori-
dades que dirigen la empresa, en bien de los intereses gallegos 
que allí tienen parte, haciéndolo bajo una fórmula que no re-
sulte tampoco servilismo; peticionar a los Jefes superiores por 
los medios posibles, amablemente, diplomáticamente, que sub-
sista el aprecio y mejoría a favor de nuestros paisanos, por su 
orden, sin alterar los méritos de los demás empleados de otras 
nacionalidades, instando a todos al mutuo consorcio y amistad.

Cal era a solución á cuestión social? Segundo Cruces, o mu-
tualismo ben orientado. Puña como exemplo diso a sociedade 
de socorros mutuos da compañía de tranvías48.

ENTRE A DITADURA E A REPÚBLICA (1923-36): OLLA-
DAS SOBRE GALICIA E ESPAÑA

Co gallo do golpe de Estado do xeneral Miguel Primo de Ri-
vera, as reaccións dos periódicos principais da colectividade ga-
lega diverxeron. Mentres, até 1925, Lence combateu o réxime 
ditatorial, Fortunato Cruces realizou outra lectura dos acon-
tecementos da España. Dende un comezo, saudou a chegada 
ao poder de Primo de Rivera en grandes caracteres49. Vía nel 

48 «En la Compañía de Tranvías Anglo-Argentino», NG, 15.9.1921.

49 F. Cruces, Cousas gallegas, p. 167.
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o anceiado cirurxián de ferro invocado polos rexeneracionistas 
españois de comezos de século: o posíbel rexenerador dende 
enriba que precisaban España e Galicia en particular, así como 
o flaxelador de caciques e da vella política. A postura de Cruces 
víase reforzada polo certo apoio que emprestaron á ditadura 
abondosas sociedades agrarias, retornados da emigración e mes-
mo asociacións galegas dende Cuba, e en menor medida dende 
Arxentina e Uruguai, ademais de numerosas delegacións de so-
ciedades de instrución na propia Galicia50.

Malia a escasa popularidade de que desfrutaba Primo de Ri-
vera entre os líderes das sociedades de instrución porteñas, o 
apoio de Nova Galicia á ditadura nin sequera diminuíu nos in-
tres finais do réxime, cuxo período de goberno consideraba un 
paso adiante na rexeneración do país. Cruces víao como unha 
plasmación dos ideais pedagóxicos e cívicos que propugnarían 
as escolas sostidas en Galicia polas sociedades de instrución 
galegas dende Bos Aires51. Profundando nos seus postulados 
anteriores, Cruces tamén expresou a súa adhesión ao papel re-
servado á identidade rexional dentro do proxecto nacionalista 
español de Primo de Rivera, co seu recoñecemento do valor 
«familiar y filológico» dos idiomas «vernáculos», mais tamén da 
súa clara subordinación ao castelán, enxergado como un vehí-
culo de expansión do prestixio español no mundo52. E fronte ás 
afirmacións do daquela dirixente máximo do arredismo catalán 
Francesc Macià, durante a súa visita en 1927-28 a América do 
Sur —onde tamén recibiu a solidariedade da FSG—, nas que 
equiparaba as aspiracións independentistas de Cataluña con 
Galicia, Cruces retrucaba que a maioría dos galegos non com-
partía esas aspiracións: «España será España, mientras vivan los 

50 X. M. Núñez Seixas, Emigrantes, pp. 237-51.

51 «Glorioso aniversario de la próspera evolución de España», NG, 25.9.1929. Pocos 
meses despois, Cruces tiña saudade de Primo de Rivera: «Un deber a seguirse: Contra 
preferencias injustas», NG, 26.4.1930.

52 «Todas las Regiones están de acuerdo», NG, 28.3.1928.
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gallegos»53. Un mes despois afirmaba nun discurso pronunciado 
na cidade de La Plata que o voo do Plus Ultra, comandado polo 
aviador ferrolán Ramón Franco e arribado a Bos Aires dous 
anos denantes —onde se convertera en símbolo e obxecto de 
reivindicación por parte de moi diversos sectores da colectivi-
dade galega—, simbolizaba o rexurdir dunha España católica e 
eterna54. E no marzo do ano seguinte, cando o xeneral Millán 
Astray, fundador da Lexión e oriúndo da Coruña, visitou Bos 
Aires, Nova Galicia agasallouno afervoadamente como paladín 
da nova España55.

Durante os anos trinta Nova Galicia experimentou de xei-
to progresivo un descenso da súa calidade, o seu número de 
páxinas e mais o número dos seus subscritores. A súa influen-
cia decaeu de xeito paralelo ao devalo físico do propio Cruces.       
O protagonismo na prensa galega de Bos Aires correspondía 
agora, ademais de ao eterno rival Correo de Galicia, ao órgano 
da FSG de tendencia galeguista Galicia, ao seu rival agrario-so-
cialista Acción Gallega e mais a outros semanarios de menor 
tiraxe, dende Heraldo Gallego até o independentista A Fouce. 
Outras posturas desputaban o espazo público da colectividade, 
no duplo eixe dereita/esquerda e españolismo/galeguismo. De 
feito, o debate arredor da consecución dun Estatuto de autono-
mía para Galicia dentro da II República converteuse nun tema 
dominante da prensa galega de Bos Aires. Era ben comprensí-
bel, pois a FSG enviara tres delegados a Galicia —xunta outro 
do Centro Galego de Montevideo, o xornalista e escritor Xulio 
Sigüenza— ao proclamarse a II República, para participar nas 
eleccións constituíntes e traballar pola autonomía do país, e un 
galaico-porteño (o galeguista de esquerda e antigo dirixente sin-
dical e comunista na Arxentina: Ramón Suárez Picallo [1892-

53 «El Ex-coronel Maciá [sic] y Galicia», NG, 24.1.1928.

54 «A Franco, en la ciudad de La Plata», NG, 28.2.1928. Sobre o contexto do voo do 
Plus Ultra, cf. X. M. Núñez Seixas, O inmigrante imaxinario, pp. 200-207.

55 «El héroe de África», NG, 24.3.1929.
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-1964]) saíra elixido deputado nas Cortes de 1931, nas listas 
da Organización Republicana Gallega Autónoma, e despois 
participaría xunto con outro delegado da FSG (o agrarista e ga-
leguista Antón Alonso Ríos [1887-1980]) na fundación do Par-
tido Galeguista (PG) no decembro de 193156. Paradoxalmente, 
Cruces, que mantivera ergueita a bandeira da autonomía den-
de 1901, non soubo afacerse aos novos tempos, e mantívose á 
marxe desa febre republicano-galeguista, na que por un tempo 
desempeñou un certo papel o seu rival Lence dende as páxinas 
do Correo de Galicia.

Cando o 18 de xullo de 1936 chegou a Bos Aires a nova 
do erguemento do exército de África, tanto El Diario Español 
como Correo de Galicia e Nova Galicia adheríronse decontado 
aos sublevados. Para Cruces, tratábase de defender a orde social 
fronte ao que sempre fora o seu grande inimigo, a anarquía e a 
ameaza do socialismo. 

CODA

Fortunato Cruces representou un modelo de traxectoria profe-
sional de éxito como líder étnico, no marco dunha comunidade 
inmigrante que medrou de forma continua entre 1890 e 193057. 
Foi un xornalista e avogado cunha opción definida no espazo 
público: o artellamento da crecente e diversificada esfera pública 
da comunidade inmigrante. E fíxoo nun intre, ademais, no que 
as posibilidades dun acceso rápido por parte dun inmigrante de 
certo éxito aos círculos das elites sociais arxentinas xa se pecha-
ran, e no que a actividade como líder político da colectivida-
de galega e española, de xeito contrario ao que acontecía unha 
xeración antes, xa non levaba aparellado o ascenso económico. 

56 Cf. X. M. Núñez Seixas, O galeguismo, pp. 182-237. 

57 Cf. A. Bernasconi e C. Frid (eds.), De Europa a las Américas. Dirigentes y liderazgos 
(1880-1960), Bos Aires, Biblos, 2006.
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Cruces mantivo só elos febles co poder económico, tanto da so-
ciedade receptora como da propia comunidade inmigrante. Mais 
non por iso renunciou a orientar o artellamento organizativo da 
colectividade galega, dotándoa dunha voz e dunha imaxe propia, 
e defendendo a súa autonomía organizativa dentro da colectivi-
dade española. As súas armas para iso foron a tribuna pública e a 
pluma, o seu periódico e mais o seu hiperactivismo público, que 
incluía tamén a súa faceta de autor teatral.

Se o seu influxo de portas a dentro da colectividade galega e, 
en boa parte, española era notábel, Cruces, coma Lence, tamén 
aspiraba a ser un intermediario político e social entre a comuni-
dade inmigrante e mais as elites da sociedade receptora. Porén, 
os seus límites por enriba estaban claros: movíase con máis eivas 
nas marxes da colectividade galega. Aí precisaba doutros inter-
mediarios —españois, galegos ou arxentinos— máis influentes, 
que fosen quen de chegaren aos gabinetes do poder ou, polo 
menos, poder facelo de maneira fluída.

Con todo, a actividade dos principais xornalistas da colec-
tividade galega de Bos Aires tamén tiña un punto de apoio na 
esfera pública da Galicia europea. O país de orixe constituía 
non só unha referencia nostálxica, senón tamén unha constan-
te fonte de retroalimentación e de comunicación. A sociedade 
civil galega seguía con certa atención as opinións da prensa emi-
grante de Bos Aires, e nalgúns intres considerouna unha sorte 
de tribuna pública mellor informada do que a propia prensa do 
país. Xurdiu así un espazo transnacional de interacción entre as 
esferas públicas de ambas as dúas beiras do océano. No caso de 
Cruces, porén, ese espazo de interacción funcionou con flui-
dez durante as dúas primeiras décadas do século xx. A partir 
da ditadura de Primo de Rivera, e de maneira máis acentuada 
durante o período republicano, outros actores e interlocutores 
sobordaron a Galicia agraria e agrarista coa que el conectara. 
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Cousas gallegas é unha recompilación de poemas, 
discursos e escritos varios do xornalista e avogado Fortunato 
Cruces, publicada en Bos Aires no 1923. Constitúe unha boa 
mostra das iniciativas, visión do mundo e sentimentos 
identitarios dun dos principais facedores de opinión da 
nutrida colectividade galega da Arxentina durante o 
primeiro terzo do século XX. O seu autor, director do 
semanario Nova Galicia dende 1901, representou un modelo 
de traxectoria profesional de éxito como líder étnico, no 
marco dunha comunidade inmigrante que medrou 
ininterrompidamente entre 1890 e 1930. Ao mesmo tempo, 
foi un artífice e intérprete asemade da imaxe da colectividade 
galega e de Galicia toda face á sociedade arxentina, e 
pretendeu erixirse nun intermediario entre os movementos 
sociopolíticos que xurdían en Galicia, sobre todo o 
agrarismo, e o tecido asociativo da colectividade emigrante 
de Bos Aires. Cruces mostra nestas páxinas o seu carácter 
chocalleiro e populista, que lle outorgaba grande 
popularidade, ben como a súa defensa da autonomía de 
Galicia dentro dunha España que seguía a considerar como 
nación. As súas armas foron a oratoria, o xornalismo e a 
literatura popular. Xustamente no 1923, cando se publicou 
este libro e accedeu ao poder en Madrid o xeneral Primo de 
Rivera, comezou o devalo da influencia de Cruces na 
comunidade emigrante, o que en parte se debeu ao seu apoio 
á ditadura na España. 

COLECCIÓN CLÁSICOS DA EMIGRACIÓN

Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración 
Galega do Consello da Cultura Galega é a difusión 
de estudos sobre o fenómeno migratorio, a través de 
publicacións de obras de interese cultural e científi-
co. Nesa liña, e en colaboración coa Secretaría Xeral 
da Emigración da Xunta de Galicia, aprácenos 
presentar ao público esta colección de libros que 
desfrutan da consideración de ser obras clásicas para 
o coñecemento e análise da emigración galega nas 
súas diversas épocas, destinos e facetas. Recadamos e 
divulgamos obras que hoxe en día son difíciles de 
atopar en bibliotecas ou librarías, e que así poden ser 
máis accesibles para o público investigador, mais 
tamén para calquera persoa interesada no tema. 

FORTUNATO CRUCES ANGUEIRA
(Lestrove, 1870-Bos Aires, 1961)

Xornalista, avogado e notario, foi un dos autores en 
galego e castelán máis populares entre a 
colectividade galega da Arxentina no primeiro terzo 
do século XX. De orixe labrega abastada, emigrou ao 
país austral no 1885, onde se iniciou no mundo do 
xornalismo e estudou Leis. Estabelecido en Bos 
Aires, dirixiu un semanario, colaborou en xornais 
arxentinos, galegos e españois, e cofundou o 
efémero Centro Galaico de Barracas al Norte. No 
outubro do 1901, Cruces botou a andar un 
semanario de seu, Nova Galicia, que habería 
converterse nunha das cabeceiras fundamentais da 
prensa galega da emigración nas tres décadas 
seguintes. Dende o seu periódico, apoiou a 
fundación de sociedades locais e de instrución, 
identificouse co agrarismo e cun tépedo galeguismo 
cualificábel de españolismo rexional. A maiores, 
Cruces foi un prolífico autor de obras teatrais, 
relatos breves e poesías en galego e castelán, nun 
estilo costumista e ás veces reivindicativo. No 1923 
apoiou a ditadura de Primo de Rivera na España, o 
que contribuíu á diminución da súa popularidade e 
ao lento esmorecer do seu periódico, e no 1936 
situaríase a carón do bando franquista. Porén, 
Cruces seguiría a exercer o xornalismo na 
colectividade galaica até a súa morte. 
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