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Co gallo do quinto centenario da fundación da cidade da Habana por mariños da Coroa hispánica, tiveron lugar en
Cuba e noutros lugares varias conmemoracións e actos en recordo desa data. E nesa xeira non podía estar ausente
Galicia, por diversas razóns.
De entrada, a cidade, e Cuba toda, posúe unha relevancia sobranceira na historia de Galicia, polo menos dende
mediados do século xix. Entre as últimas décadas desa centuria e os comezos do século xx, A Habana converteuse
na segunda cidade do mundo con máis habitantes nados en Galicia, só superada por Bos Aires. Contra 1919, máis dun
terzo da poboación inmigrante española en Cuba, e o nove por cento da habaneira, nacera en Galicia —sen contarmos
galegos de segunda xeración.

o soño
cubano da
emigración
galega

A emigración galega deixou unha fonda pegada na sociedade cubana. Un legado rastrexábel, de entrada, nos ambiguos estereotipos verbo dos galegos que persistiron na esfera pública da illa, primeiro no teatro popular e despois no
cinema, até ben entrada a segunda metade do novecentos. Alén diso, os inmigrantes galegos experimentaron unha rápida e xeral mobilidade social ascendente durante a primeira metade daquel século. A comunidade inmigrante galega na
Habana estaba concentrada sobre todo nas súas rúas céntricas e en barrios pesqueiros periféricos. Na capital cubana
existía ademais un mesto tecido asociativo galego dende 1871, unha esfera pública artellada por cabeceiras de prensa
propias así como decenas de sociedades microterritoriais ou de instrución. Na capital cubana ecoaran ademais os movementos sociais e políticos desenvolvidos en Galicia dende finais do século xix, dende o rexionalismo até o agrarismo
e o nacionalismo; dende alí sostívose con recursos materiais a Academia Galega dende o seu nacemento, así como
ducias de escolas, sociedades agrarias e periódicos anticaciquís de ámbito local; e alí se forxaron ou estrearon símbolos
da Galicia contemporánea, coma o himno galego, executado por primeira vez na capital cubana no decembro de 1907.
A sociedade civil galega tiña na cidade da Habana un dos seus maiores referentes, mais a esas endeitas tamén contribuían milleiros de emigrantes distribuídos e asentados en todas as rexións de Cuba, dende o Oriente até Pinar del Río.
A comunidade galega en Cuba tivo un período de florecemento durante as tres primeiras décadas do século xx;
porén, dende 1921-1922, cadrando coa primeira crise económica provocada pola baixa dos prezos do azucre, as “vacas
fracas”, aumentou o número de retornos dende a illa do Caribe e a colectividade entrou nun proceso de lento esmorecemento. Ese fenómeno viuse acompañado por un devalo sostido do influxo da colectividade galega en Cuba sobre as
dinámicas sociopolíticas e económicas da Galicia metropolitana. No decurso da Guerra Civil española e na inmediata
posguerra, durante a que a comunidade galega en Cuba se dividiu entre profranquistas e prorrepublicanos, A Habana
xa non desempeñou o papel de centro da diáspora e da solidariedade antifascista da comunidade galega emigrada, que
pasara a Bos Aires. Poucos exiliados galegos se refuxiaron na illa caribeña. Porén, a colectividade galega e, con ela, a
pegada de décadas de inmigración e presenza na illa non desapareceron. O seu legado persiste hoxe en varios edificios
e sedes sociais, comezando polo impoñente Centro Galego en pleno centro da cidade da Habana, continuando por ducias de edificios, personaxes da memoria popular, evocacións literarias, os panteóns do Cemiterio Colón e tantos outros
lugares de memoria. E, en Galicia, esa lembranza exprésase nas ducias de edificios escolares financiados dende Cuba,
en fontes e lavadoiros, en estatuas e obras públicas sostidas por benfeitores residentes na illa do Caribe. E, así mesmo,
en milleiros de cartas que atravesaron o Atlántico, en xiros e remesas que permitiron modernizar explotacións campesiñas, en investimentos audaces e en parques de recreo, en multitude de historias individuais que sempre relataban elos
transoceánicos entre familias que, malia a distancia e os anos, mantiveron por longo tempo a súa relación.
A esa historia de idas e voltas, de presenzas e ausencias, de afectos partillados e de identidades híbridas, de encontros e desencontros, dedícase esta exposición e mais este catálogo.
Xosé M. Núñez Seixas
Vicepresidente do Consello da Cultura Galega

Falar de Cuba é falar de emigración, neste caso da nosa, da galega. A Habana non é só a capital do país, senón un
símbolo da nosa identidade e da emigración. Foron moitas as persoas que desde Galicia comezaron no século xix a súa
partida cara a unha nova oportunidade de vida na outra beira do Atlántico e decidiron asentarse na capital cubana. Un
novo comezo que fixo da Habana un dos lugares máis transcendentes do galeguismo.
A emigración galega deixou unha forte pegada na sociedade cubana. Un legado que perdura no tempo, unha mestura
de culturas que permitiu que tanto galegos coma cubanos puidesen convivir aprendendo mutuamente; sendo tanto o
cine como o teatro, entre outras disciplinas artísticas, testemuños desta forte unión.
A colectividade galega da Habana residía nas rúas céntricas e nos barrios pesqueiros periféricos. Alí comezaron a
construír o seu modelo de vida. Os xornais galegos iniciaban as súas primeiras publicacións ao tempo que na sociedade
cubana se instauraba unha rede de centros galegos nos que se intercambiaban impresións sobre a sociedade do país de
acollida e onde poder lembrar a súa Galicia natal.

Unha fermosa
historia de
xenerosidade
entre dous pobos

As raíces da nosa comunidade agromaron no país. A Academia Galega naceu na capital cubana e alí forxáronse ou
estreáronse símbolos da Galicia contemporánea, como o himno galego, executado por primeira vez na Habana en decembro de 1907. A sociedade galega tiña na cidade da Habana un dos seus maiores referentes.
Foron décadas e décadas de emigración galega. O seu legado persiste e fiel reflexo del son os máis de 43 000
galegos e galegas que viven Cuba, e que a converten no terceiro país do mundo con máis galegos, só precedido pola
Arxentina e o Brasil. Galicia garda con Cuba unha inmensa débeda cultural e infinidade de lazos, como os edificios arquitectónicos que aínda podemos visitar e que son símbolo do forte impacto que tivo o pobo galego na illa: o antigo Centro
Galego da Habana (hoxe, Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso), os teatros de Payret e Fausto, os hospitais Hijas de
Galicia e La Benéfica, o Instituto de Literatura y Lingüística ou a Sociedad Cultural Rosalía de Castro.
E, así mesmo, en milleiros de cartas que atravesaron o Atlántico, en xiros e remesas que permitiron modernizar explotacións campesiñas, en investimentos audaces e en parques de recreo, en multitude de historias individuais que sempre
relataban elos transoceánicos entre familias que, malia a distancia e os anos, mantiveron por longo tempo a súa relación.
Coidar a nosa colectividade cubana non é senón reforzar un dos nosos vínculos máis antigos coa Galicia exterior.
Xa o dixo Neira Vilas: «Sen o relato da diáspora, a nosa historia estaría mancada». Cuba e Galicia teñen unha historia
conxunta tan fermosa que nós nin podemos, nin queremos, esquecela.
Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración
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#1

#2

O comezo:
abrindo camiños

A partida da terra
“Las sombras de la noche comienzan a envolver la ciudad de La Coruña
[…]. Allá, a lo lejos, se ve la masa enorme del trasatlántico que espera.

“Doscientos mil gallegos que emigran todos los años a Portugal
y provincias meridionales y del centro de España en solicitud
de trabajo […] son materia apropósito para surtir de brazos
baratos esta Isla y á nuestro Gobierno de gente leal”.

Abigarrada multitud de emigrantes ocupa todo el muelle
esperando que les llegue el turno de embarcar. Y entre ellos
estamos nosotros, un grupito de amigos que, llena la mente de
locas ilusiones y proyectos, emigramos a América. ¡América!”.

Urbano Feijóo Sotomayor. Isla de Cuba: Inmigración de trabajadores
españoles. Documentos y memoria escrita sobre esta materia,
A Habana, Imprenta de J. M. Eleizegui, 1853, p. 6.

Manuel Díaz, Labor Gallega, 4, 25 de xullo de 1915.

Portada dunha das obras
do científico galego
Ramón de la Sagra,
quen dirixiu o Xardín
Botánico da Habana.

Retrato do botánico
e matemático
Ramón de la Sagra.

Cartel da Compañía del Pacífico
coas saídas e prezos das pasaxes
de Galicia á Habana.

Plano da cidade da Habana a mediados do século XIX,
cando a presenza galega comezaba a salientar.

Pagamento da cota de socio
da Congregación de Naturales
y Originarios del Reino de
Galicia na Habana, 1804.

Anuncio publicado no Boletín Oficial
de La Coruña, 24 de febreiro de 1839.
Primeira expedición
de colonos galegos
chegados ao porto da
Habana o 10 de marzo
de 1854. Urbano Feijóo
Sotomayor trasladou
máis de 1700 galegos
en condicións de
semiescravitude.

Imaxe do Apóstolo Santiago,
símbolo identitario da
colectividade emigrada.

Emigrantes partindo do porto da Coruña.

Carta de identidade dun emigrante.

Certificado asinado por un xuíz
(1916) para poder emigrar.

Barco de emigrantes da navieira
española Ybarra.

Vigo era un dos principais portos de saída
das e dos emigrantes galegos.
En primeiro plano, o edificio de viaxeiros.
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#3
Chegando a bo porto:
os primeiros pasos na Habana
“Cando entraba por entre o Morro e a Cabaña, xa había unha chea de botes e lanchas
cargadas de xente, que viñan buscar familiares, conocidos ou recomendados […].
Foron desembarcando primeiro aqueles que tiñan alí quen os viñera a buscar,
con todo xa arreglado para que non lles puxera impedimento ningún. Os demais
tuveron que agardar hasta que lles permitiran ir a’diante d’uns señores, que eran
os que habían decirlles si desembarcaban para Habana ou para Triscornia”.
Xosé Lesta Meis, Estebo, A Coruña, Lar, 1927, p. 162.
Vista panorámica da cidade
da Habana, ca. 1905.

Obispo é unha importante rúa comercial,
onde moitos galegos tiñan os seus negocios.

A rúa Compostela recibiu o seu
nome en homenaxe ao bispo
Diego Evelino de Compostela,
fundador de dous conventos e
unha igrexa no século XVII.

Entrada da baía da Habana.
A chegada era o comezo dunha nova vida.

Os emigrantes sen documentación en
regra ou non reclamados eran trasladados
ao Hotel de Inmigrantes de Triscornia.

Certificación do Consulado
de España na Habana, que
acredita a nacionalidade
española dunha emigrante.

A praza de San Francisco no
porto da Habana, ca. 1910.

Certificado de nacionalidade
dun emigrante galego.

Chegada dun barco de emigrantes
ao porto da Habana. No peirao
agárdanos familiares e amizades.

Prado, que artella as rúas da Habana
Vieja e Centro Habana, é unha das
principais avenidas da cidade.

O’Reilly foi eixe comercial da Habana
durante boa parte do século xix
e primeiras décadas do xx.

Na rúa Egido tiñan casa e negocios moitos emigrantes galegos.
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#4
Traballando na
procura dun soño
“Los gallegos trabajaban en panaderías, bodegas, cafetería, restaurant,

hoteles también, mueblerías, casas de empeño… Tintoreros había bastantes,
pero sobre todo en el comercio de víveres y cafeterías. También había
muchos pescadores gallegos en Cojimar y Batamanó. Casi todos los que
trabajaban en los tranvías eran gallegos. Había también muchos gallegos
jardineros, choferes, sirvientes y albañiles, carpinteros, sastres y otros
trabajos así. O como los afiladores, que eran todos de Orense”.
Entrevista a un emigrante natural de Foz (Lugo), residente na Habana entre 1931 e
1949, citada por José A. Vidal Rodríguez, La emigración gallega a Cuba: trayectos
migratorios, inserción y movilidad laboral, 1898-1968, Madrid, CSIC, 2005, p. 157.

O Sloppy Joe’s, fundado como bodegón en 1917 polo galego
José Abeal, era un dos bares míticos da noite cosmopolita
da cidade. Pechado en 1965, volveu abrir en 2013.

Fábrica de cordoaría propiedade de galegos.

Levando a contabilidade dos negocios.

Moitos emigrantes naturais das rías de Ares e Ferrol
traballaron como mariñeiros e pescadores en Cuba.

Interior da tenda de bebidas do ribadense Jesús Maseda.

Interior dunha fábrica de tabaco, un dos sectores
económicos máis importantes de Cuba. Nesas
fábricas traballaron milleiros de galegos.
Sede do Diario de la Marina, un dos principais xornais cubanos,
fundado polo xornalista galego Isidro Araújo de Lira.
A maioría das emigrantes galegas
traballaban no servizo doméstico.

Anuncios na prensa da colectividade
emigrada de diversos negocios de galegos.
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Traballando na
procura dun soño

Partagás foi unha das máis importantes
tabaqueiras de Cuba.
En 1914 adquiriuna o industrial
galego Francisco Pego.

Interior da ferraxaría La Esquina de Tejas (familia Díaz de la Rocha).
Co tempo, o seu encargado, Francisco Maseda,
converteuse en copropietario.

As bodegas foron o espazo máis emblemático
da colectividade galega en Cuba.

Tenda de tecidos dunha familia galega.

José Fernández Rocha, natural de Reinante, foi un
dos tabaqueiros máis salientables da illa.

Moitos galegos rexentaban casas de empréstito.

Interior dunha tenda de camisas e
sombreiros de propiedade galega.

Fachada dun edificio
propiedade de Segundo
Casteleiro, sobranceiro
comerciante galego.

Moitos galegos percorrían
as rúas ofrecendo teas,
roupa, auga, comida...
ou os seus servizos como
afiadores ou lavandeiras.

A Caixa de Aforros do Centro Galego foi creada en
1906 para uso e beneficio da colectividade.

El Nacional, negocio de lotaría propiedade
duns emigrantes de Viveiro (Lugo).

Nos baixos deste
edificio situábase a
bodega Los Petisos.
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Unha memoria común:
a vida asociativa

Unha memoria común:
a vida asociativa

Sociedad de Beneficencia
de Naturales de Galicia

Centro Gallego de La habana

“Empezó en hora bendecida la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia de esta
capital, a reunir y congregar a los naturales de la verde Erín española, invitándolos a realizar la
más santa y sublime de las virtudes, la caridad, y no salió fallido su generoso empeño. Todos,
sin excepción, correspondieron al llamamiento y los primeros años fue aquello una explosión de
sentimientos humanos y filantrópicos, como pocos pueblos y pocos hombres han tenido […].
No vacilamos en reconocer que a la Sociedad de Beneficencia se debe, como causa primaria,
el buen concepto que ante la opinión pública reconquistaron los gallegos en la isla de Cuba”.
Waldo Álvarez Insua, “Nuestras Sociedades”, El Eco de Galicia, 26 de novembro de 1882, p. 1.

“Artículo 1º.- Este Instituto tiene por objeto fomentar la unión de todos los
oriundos de Galicia en Cuba, proporcionándoles a la vez instrucción, honesto
recreo y asistencia médica en caso de enfermedad. Por lo mismo y siendo
evidente que nada promueve tanto las divisiones, como la diversidad de
opiniones en materias políticas y religiosas, queda excluida toda discusión
pública sobre estos puntos. La tolerancia es el criterio del CENTRO”.
Regulamento social do Centro Galego da Habana, 23 de agosto de 1885.

O Centro

Un dos salóns do Centro, onde se
celebraban festas, que afirmaban
a puxanza da colectividade
na vida habaneira.

Fundada o 21 de xaneiro de 1872, entre as súas prioridades estaba
axudar as e os emigrantes galegos máis necesitados.

Anuncio na prensa
dunha celebración.

Anuncio publicado en Vida
Gallega, en gabanza dos seus
logros e para atraer novos
asociados y asociadas.

En 1914 inaugurouse o edificio, obra do arquitecto belga Paul Belau.

Primeiro edificio social do Centro
Galego logo da súa fundación
o 23 de novembro de 1879. Foi
creado como unha sociedade
de instrución e recreo.

Recibo de pagamento da cota social.

Esta asociación conta cun gran
panteón no Cemiterio Colón,
onde repousan os galegos
sen medios económicos.

Hoxe en día continúa co seu labor
benéfico e de axuda a todos os
galegos e os seus descendentes
que residen en Cuba.

Carné de socio do Centro Galego, que chegou a ter máis de 50 000 asociados.

Oficinas da secretaría situada no pazo
do Centro Galego da Habana.

Diploma de constancia concedido
aos socios de mérito. Nel figura o
lema da entidade e os edificios da
súa propiedade: o pazo do Centro
Galego, o hospital La Benéfica e o
Plantel escolar Concepción Arenal.
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Centro Gallego
de La Habana
Labor cultural
e educativO: O Plantel Concepción Arenal

asistencia sanitaria
Hospital La Benéfica

Unha das primeiras
ambulancias de La
Benéfica, ca. 1910.

As mulleres tamén recibían instrución: ler e escribir,
aulas de costura, de tarefas domésticas, etc.

As aulas impartidas
ampliáronse cos anos:
ensino primario,
idiomas e formación
profesional dos socios,
que se habilitaban
como contables, peritos,
oficinistas, etc.

Texto do Himno do
Plantel, cantado por
todo o seu alumnado,
xunto co himno cubano,
ao comezo das aulas.

Entrada de La Benéfica. En
1885 aprobouse a asistencia
médica gratuíta para todos
os asociados varóns.

Hospital La Benéfica, ca. 1910. En 1893 o Centro Galego
mercou a casa de saúde La Benéfica para satisfacer
a crecente demanda de atención sanitaria.

Unidade cirúrxica do hospital La Benéfica, década de 1940.

Os servizos sanitarios fóronse ampliando e modernizando.
Clases nocturnas impartidas
no Centro Galego para mellorar
a formación dos seus socios e
favorecer o seu progreso laboral.

O Centro Galego tiña como fin a instrución
dos seus asociados e asociadas. Co
tempo, todos os servizos educativos
se instalaron no edificio coñecido
como Plantel Concepción Arenal.

Profesorado do Plantel
Concepción Arenal, 1909.

Cuarto do hospital, década de 1940.
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Unha memoria común:
a vida asociativa

Hijas de Galicia

Sociedades microterritoriais

“Hoy, gracias a La Solidaridad [Pontevedresa], ya nuestras paisanas
tienen casa patrocinada por gallegos; pues hace tiempo que tienen
contratado con un sanatorio las dietas que ocasionan sus asociadas
—pasan de 1500— y allí se las atiende solícitamente. Ya no se verán en
la triste situación de tener que refugiarse en una miserable buhardilla
en espera que el vecino compasivo le procure los alimentos de limosna;
ya tienen por derecho propio hogar donde curar las fatigas del cuerpo”.

“Estos saudosos emigrados […] piensan también en sí propios, dedicándose
de tiempo en tiempo a sí mismos un día de expansión y regocijo,
reuniéndose en agradable fiesta campestre y viviendo durante algunas
horas estrechamente unidos por las dulces efusiones del espíritu y el amable
recuerdo de la patria ausente, conservando y avivando en tan hermosos
actos el sagrado fuego del amor hacia el rincón nativo […]. No pasa domingo
sin que los hermosos jardines de ‘La Tropical’ se vean asaltados por gente
animosa, reunida en animosa fiesta regional y de amor al terruño”.

Luis E. Rey, Alma Gallega, 27 de xaneiro de 1917.

Alfredo Nan de Allariz, Galicia, 16 de marzo de 1910.

Estatutos de Hijas
de Galicia, fundada
en 1917 para ofrecer
servizos sanitarios
e benéficos ás
emigrantes galegas.
Pacientes agardando consulta na maternidade de Hijas de Galicia.

Recibo da cota de socio protector
de Hijas de Galicia, 1951.

Banquete social de Hijos del Partido
Judicial de Corcubión.

Festa de Progreso de Coles nos
xardíns de La Tropical, lugar
de sociabilidade habitual do
colectivo galego, década de 1950.

Logo de La Unión Mañonesa no que acredita o
seu labor a prol da instrución na súa terra natal.

Para captar socios e socias
publicábanse anuncios na prensa.

Recibo da cota social do
Círculo Habanero de la
Devesa, fundado en 1912.

Carné de socia de Hijas de
Galicia.
As mulleres tiñan
dereito a asistencia
médica, farmacéutica
e, de o precisar, unha
pequena pensión.

Banquete de confraternidade da Liga
Santaballesa, cervexaría La Polar, 1951.

Edificio do Sanatorio Hijas de Galicia da Habana, 1927.

Homenaxe e ofrenda floral a José Martí
da Sociedad de Beneficencia y Protección
Mutua Naturales de Ortigueira, anos 50.
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Sociedades
microterritoriais

Reunión das socias e socios de Progreso de Lousada.
Directiva, socios e socias de Hijos del Ayuntamiento
de Cerdido (antes Pila Ancha), nunha
asemblea celebrada no Centro Galego.

Directiva de Monterroso y Antas de Ulla,
década de 1960, unha das poucas entidades
con sede social da súa propiedade.

Aniversario social da Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales
del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez, fundada en 1912.

Directiva fundacional de Hijos del Valle del Ulla y su comarca, 1928.

Festa social de Unión de Baleira nos locais de La Tropical.

Asemblea de socios e socias de Hijos del Distrito de Sarria.

Directiva de Residentes de Vedra en
La Habana, década de 1920.
Socios e socias da Unión Barcalesa, 1930.

Entrega dos diplomas de honra a varias persoas asociadas
de Hijos del Partido Judicial de Lalín na Habana, anos 50.

Grupo folclórico da Sociedad Cultural y Artística Rosalía de Castro,
década de 1970, integrado por cubanas e cubanos de orixe galega.

Xuntanza da directiva de Hijos del Ayuntamiento
de Abadín, década de 1940.
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#6
Retratos de
momentos habaneiros
“Las costumbres gallegas en la comida sí se mantuvieron.

La Nochebuena en mi casa se celebraba comiendo pulpo […]
También las salidas de mi padre los domingos eran siempre a
‘La Benéfica’, él iba a ver a cuanto gallego estuviera ingresado.
También a las fiestas gallegas. Mi infancia completa me la pasé
entre costumbres gallegas y aún hoy oigo a mi madre y me
relaciono con las sociedades, sobre todo con los de Antas de
Ulla. De Galicia no conozco nada, y lo conozco todo, aunque
nunca la he visitado la siento como una parte de mí”.

A familia Porteiro García diante do mausoleo
de Antonio Maceo, no Cacahual, decembro de 1956.

Emigrantes nun día de ocio.

Entrevista a Mª Josefa Blanco Otero, habaneira filla de galegos, en Nilda Blanco Padilla,
“¿Qué te dejaron tus gallegos?”, en VV. AA., Galicia-Cuba: un patrimonio cultural de
referencias y confluencias, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 2000, p. 259.

Retrato dun emigrante enviado
á súa familia en Galicia.
Como imaxe do seu éxito
social e económico aparece
con traxe, chapeu e aneis.
Grupo de mozos galegos de festa campestre na Habana.

Retrato enviado á familia para
presentar un novo membro.

Dous emigrantes de
Sarria residentes
na Habana. Era
típico fotografarse
cun automóbil,
símbolo de riqueza
e progreso.

A comunidade galega continuaba a
celebrar os santos patróns das freguesías
de orixe, década de 1950.

Mantendo os elos familiares malia a distancia.

Recordo do
matrimonio á
familia en Galicia.

Retrato dun matrimonio galego
co seu fillo nado en Cuba.

Grupo de galegos desfrutando do seu tempo de lecer, década de 1950.

Típica fotografía enviada aos
familiares como recordo dos ausentes.
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Retratos de
momentos habaneiros

#7
As mulleres galegas e
habaneiras como protagonistas
“Querida

irmá María:

Anímate, vén para Cuba e trae a Loliña para que estude ou se poña tamén a traballar,
total alá o único que fixo a partir dos dez anos é iso, traballar na fábrica de pescados.
Eu vouvos axudar a atopar un bo traballo, xa verás como sairedes adiante […]. Dos gastos
da pasaxe encárgome eu e vós ides pagándome ese diñeiro pouco a pouco […]. Xa verás,
todo aquí é distinto, conta comigo. Espérote, unha aperta da túa irmá Josefa”.
Correspondencia entre María e Josefa Estévez (María emigrou cos seus dous fillos á Habana en 1956), recollida
por Ángela Oramas Camero, Galegos da Habana, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2007, p. 199.

Retrato do primeiro
matrimonio de Jacinto
Rodríguez, comerciante da
Baña que acadou grande
éxito económico en Cuba.

Retrato dunha nena
para a súa familia en
Galicia, ca. 1910.

Grupo de galegos e galegas desfrutando
dunha tarde de verán, anos 50.
.

Entrega de diplomas a asociadas da Unión de
Baleira polo seu labor a prol da entidade.

Familia de José Peña,
comerciante e fundador
da sociedade Puente
de Mera, ca. 1910.

Nas romaxes campestres
xantábase e desfrutábase
da compaña de amizades,
coma en Galicia.

Sara Borrazás, emigrante
galega nada na Habana e
retornada coa súa familia a
Galicia. Xa de maior volveu
a Cuba, onde traballou
de dependenta nuns
almacéns, década de 1940.

Dúas emigrantes galegas
diante do monumento a José
Martí, en Parque Central.

Paseo polos soportais do Hotel Inglaterra.

Algunhas conseguiron montar o
seu propio negocio, como Dolores
Monteagudo, que publicitaba
así o seu comercio de roupa.

Parabéns enviados aos avós en Galicia.
Grupo de mozas galegas nunha praia da Habana, década de 1940.

Dúas galegas coas súas
fillas e fillo nados en Cuba.
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As mulleres galegas e
habaneiras como protagonistas

María Araújo ou María La Gallega naceu na
Habana, filla de pais galegos. Cunha intensa
actividade política, retornou a Galicia en 1927.
No 1944 volveu como exiliada á Habana, onde
tivo un salientable papel na revolución.

Socias da Liga Santaballesa nunha
actividade societaria, década de 1940.

Retrato da nena Olga Carro, enviado aos avós en Galicia, 1939.

As mulleres tamén formaban parte das asociacións de emigrantes, quer como
asociadas, quer como integrantes dos comités de damas, mais xamais nas directivas.

En América, facer quince anos é un aniversario
especial, que se celebra cunha gran festa.

Celebración dunha voda de galegos na Habana.

Cubanas de orixe galega nunha
celebración familiar, 1998.

As galegas integráronse
no mercado laboral
cubano. Mestras do
Plantel Concepción
Arenal, curso 1954-55.

A xornalista e escritora
Mercedes Vieito (1887-1960)
colaborou en órganos como
Galicia, Eco de Galicia,
Heraldo de Galicia ou
Galicia en América. Tamén
foi profesora e fundadora
da escola La Aurora.

Andrea López Chao, mestra
emigrada que foi directora do
Plantel Concepción Arenal.
Formou parte de varias
asociacións feministas e foi
directiva de Hijas de Galicia.

Comité de damas da Unión Trivesa, formado por donas e
fillas dos directivos. Encargábanse de recadar fondos para as
actividades benéficas, organizar festas e visitar socios doentes.

Moitas galegas traballaban de enfermeiras.
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#8
O espertar da
personalidade política e
cultural galega en Cuba
“Desexamos crear na Galiza unha cultura autóctona e universalista, que sexa un grán d-area na
obra construidora da sociedade novecentista, queremos separarnos de todo o que non sexa
noso, arredarnos da influenza dos vellos tópicos, e faguer da Galiza unha potencia cultural
que poña en outo os prestixios e cultura da nosa raza [...] queremos erguernos como potencia
cultural, política, económica e universalista [...] queremos proparar a nosa Galiza, pra entrar a
formar parte da grande Iberia, un pouco ceibe, dentro da unidade federativa da grande Iberia”.
Tomás Rodríguez Sabio, “O noso arredismo”, Nós, abril de 1921.

Caricatura do líder agrarista Basilio
Álvarez. En 1913 fixo campaña dos
seus postulados anticaciquís entre
a colectividade galega da illa.

Follas novas de Rosalía de Castro foi
editado por primeira vez na Habana
con cartos achegados por emigrantes
galegos. Rosalía converteuse nun símbolo
e mito para as persoas emigradas.

Nós foi un órgano fundado en 1921 por
Sinesio Fraga Vila, como voceiro da Xuntanza
Nazonalista Galega d’Habana, vencellada
ás Irmandades da Fala en Galicia.

Antón Villar Ponte, xornalista
e fundador das Irmandades
da Fala en 1916, emigrou por
un tempo á Habana en 1908,
onde escribiu para diversos
xornais e revistas, como Follas
Novas e Alma Gallega.

Portada do semanario El Ideal
Gallego, fundado en 1909 como
voceiro das sociedades galegas
e defensor dos intereses da
colectividade galega en Cuba.

Caricatura do escritor Alfredo Nan de Allariz,
chegado no 1904 a Cuba, onde desenvolveu unha
intensa actividade xornalística e teatral.

Xosé Neira Vilas, escritor galego cun
profundo arraigamento en Cuba xa
que viviu alí case trinta anos.
Capa da revista Aires d’a Miña
Terra, fundada en 1892 e dirixida
polo xornalista José Novo García.

Fuco Gómez, escritor
e político autodidacta
natural de Becerreá,
chegou a Cuba en 1913.
Afouto defensor da
independencia de Galicia,
promoveu varios grupos
galeguistas da Habana
e dirixiu publicacións
como Patria Galega
na década de 1940.

Modelo, inspirado no pavillón cubano,
presentado na Habana como posible
bandeira de Galicia, 1928.

No 1931, o Comité Revoluzonario
Arredista Galego (A Habana), grupo
independentista fundado no 1921,
espallou as súas actividades a Galicia.

Portada da revista Galicia,
fundada na Habana en 1902 polo
xornalista Vicente López Veiga.
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#9

O espertar da personalidade
política e cultural galega en Cuba

Pensando na terra
“De Cuba viene el dinero que se necesita para atajar el
hambre de años míseros; de Cuba viene el dinero para
todas las obras benéficas que aquí hacemos; en Cuba se
fundan sociedades de instrucción […] para levantar en las
parroquias edificios escolares donde educar a la juventud
que el municipio y el Estado abandonan; de Cuba tienen
que venir, por consiguiente, los vientos de fronda que
barran para siempre el obstáculo de todo progreso”.
Antonio Peña Novo, El Ratón, Vilalba, setembro de 1913

Nunha velada artístico-literaria
no Teatro do Centro Galego
interpretouse por primeira
vez o himno galego. No 1908
foi declarado himno oficial de
todas as festas do Centro.

Manuel Curros Enríquez,
xornalista e poeta galego de
tendencia republicana, emigrou
a Cuba en 1894. Tivo unha grande
influencia na colectividade a
través do seu semanario La Tierra
Gallega e do Diario de la Marina.

Estatutos da Asociación
Iniciadora y Protectora de la
Academia Gallega, fundada
na Habana en 1905 por
iniciativa de Manuel Curros
Enríquez e Xosé Fontenla
Leal, co fin de contribuír
a crear unha Academia
Galega para promover e
defender a nosa lingua.

O xornalista Roberto Blanco
Torres emigrou a Cuba en 1906.
Alí publicou colaboracións de
prensa co pseudónimo de Fray
Roblanto, nas que defendía
a cultura e personalidade
política de Galicia.

A emigración financiou dende Cuba o
arranxo ou construción de abondosas
obras civís, como este cemiterio de Ares.

Escola de Roupar, construída grazas á sociedade
Hijos de Roupar da Habana en 1921.

A creación da Biblioteca América da
Universidade de Santiago de Compostela
foi apoiada pola colectividade
galega en Cuba. Arestora conta cun
importante fondo de obras cubanas.

Portada da revista Pro-Galicia,
fundada na Habana en 1912.
Durante o seu exilio en decembro de 1938, Castelao e a súa dona Virxinia
Pereira participaron activamente nas eleccións do Centro Galego,
apoiando a candidatura republicana de Hermandad Gallega.

José García Barbón, verinense, converteuse en Cuba nun
grande empresario.
Instalado ao seu retorno en Vigo, destacou pola súa
filantropía. Así o amosan o Colexio de San Xosé en
Verín e a Escola de Artes Aplicadas e Oficios de Vigo.

Unha das iniciativas principais dos emigrantes foi a construción
e mantemento de escolas primarias por toda Galicia, como esta
escola de Seoane creada pola Unión Barcalesa en 1932.
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#10

Pensando
na terra

A fin do camiño
“O corazón apértase d’angustia,
Óyense risas, xuramentos s’oyen,
Y as blasfemias s’axuntan c’os sospiros…
¿Onde van eses homes?
Dentro d’un mes, n’o simiterio imenso
D’a Habana ou n’os seus bosques,
Ide a ver que foy d’eles”.
Rosalía de Castro,”¡Pra A Habana!”, en Follas novas,
A Habana, La Compañía Literaria, 1880, p. 213.

A volta dos emigrantes sempre era motivo
de ledicia e asemade servía para reafirmar
o seu éxito perante a súa veciñanza.

Os emigrantes nunca esqueceron os que na súa
terra ficaban.
Quen podía enviaba remesas para
pagar débedas, mercar terras, etc.

Pedro Murias emigrou en 1856
a Cuba, onde fixo fortuna
como tabaqueiro. Despois de
falecer, legou un fondo para
financiar unha granxa-escola
con actividade até hoxe en día.

Homenaxe a Antonio Couzo García, directivo e fundador de
Naturales de Ortigueira, na sede social da entidade, ca. 1953.

Recordo da visita dun “cubano” á súa familia en Galicia

Anuncio na prensa para enviar cartos a Galicia.

O colectivo emigrado
preocupábase das
necesidades das
súas parroquias de
orixe. En Bastavales
(Brión) financiou
esta fonte pública.

Para a colectividade de Cuba, asegurar un lugar de último
descanso, no caso de non volver á terra, converteuse nunha
prioridade. As asociacións de emigrantes erixiron así panteóns
no Cemiterio Colón para soterrar as e os seus socios.

Fernando Blanco de Lema foi
un dos principais filántropos
de Galicia. Nado en Cee en
1796, emigrou a Cuba con 13
anos, onde se enriqueceu.
Tras a súa morte, legou os seus
cartos á súa vila de orixe.

Tumba do escritor
Ramón Armada Teijeiro,
que faleceu na Habana
en 1920.

O Cemiterio Colón foi deseñado polo arquitecto galego
Calixto de Loira Cardoso. Entre os máis de 56 000
mausoleos, panteóns e capelas deste camposanto
repousan tamén varios milleiros de galegos e galegas.

Panteón familiar onde repousan
os restos de Secundino Baños,
comerciante e dirixente da
colectividade galega entre finais
do século xix e comezos do xx.

