traballo de Luisa Cuesta titulado La emigración
gallega a América, publicado en 1932, aborda os vínculos
históricos que Galicia mantivo con América a través dos
transvasamentos poboacionais. Baseado na investigación de
numerosas fontes primarias e secundarias, respecto da etapa
colonial, ademais das mobilidades humanas relacionadas coas
viaxes de exploración e co paso a Indias de certos relixiosos e
intelectuais galegos, presta particular atención aos plans de
poboamento organizados no século XVIII pola Coroa. Nese
senso, analiza o artellado en 1725 cara á Banda Oriental do
Río da Prata e o das expedicións de familias que entre 1778 e
1884 partiron sucesivamente do porto da Coruña para
dirixirse á Patagonia e que, frustrada esa intención, logo foron
dar a outros lugares. Moito menores son as referencias á
emigración galega contemporánea, aínda que, como
espectadora desta, Luisa Cuesta decátase da importancia que
ten para o país máis alá dos tópicos comunmente esgrimidos.
A obra de Cuesta foi unha referencia inescusable para todos os
interesados no estudo da relación Galicia-América.

ISBN 978-84-17802-40-0
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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 científico. 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.
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LUISA CUESTA GUTIÉRREZ
(Medina de Rioseco, 1892-Madrid, 1962)
Luisa Cuesta tiña 29 anos cando chegou a Galicia no
verán de 1921 para traballar como bibliotecaria na
Universidade de Santiago despois de aprobar a oposición ao Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos. Na súa experiencia profesional
previa xa exercera como mestra de escola e foi a primeira muller docente na Facultade de Filosofía e Letras
valisoletana. En Santiago estudou Dereito ao tempo
que desenvolvía as súas tarefas na biblioteca universitaria e actuaba como profesora auxiliar de Filosofía e
Letras. Nestes eidos mantivo unha estreita relación con
Ciriaco Pérez Bustamante e con José María Bustamante y Urrutia. Tivo dúas paixóns vocacionais: como
bibliotecaria, a historia do libro; como investigadora, o
americanismo. Esta última levouna a facer dúas teses de
doutoramento vencelladas á historia de América, defendidas na Universidad Central de Madrid, a onde foi
trasladada en 1930 para traballar na Biblioteca Nacional. Tres anos despois representaría a esta institución no
Certame do Libro Español realizado en Bos Aires. A súa
posición política de esquerda fixo que, ao rematar a
Guerra Civil, fose apartada da Biblioteca Nacional,
á que só puido volver en 1945 e onde o seu amplo
coñecemento en temática americanista, adquirido
durante a súa traxectoria profesional, lle valeu para
desempeñar, ata a súa xubilación en 1962, o cargo de
xefa da Sección de Hispanoamérica.
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n 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 científico. 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.
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 dimensións 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. Intelectuais, 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 determinarían. Xa daquela xurdiran partidarios e detractores das
migracións, optimistas e pesimistas.

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.
10

Agardamos, por tanto, que esta colección Clásicos da emigración 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
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alicia 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 emigración. 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 resúltanos 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 Galicia 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

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
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A PIONEIRA DOS ESTUDOS AMERICANISTAS EN
GALICIA
Pilar Cagiao Vila
Universidade de Santiago de Compostela
A finais de maio de 1932, Luisa Cuesta Gutiérrez (Medina de
Rioseco, 1892-Madrid, 1962) dirixíase a Salvador Cabeza de
León, entón presidente do Seminario de Estudos Galegos (SEG),
para expresarlle a súa preocupación respecto dun paquete enviado pola institución que, porén, aínda non chegara ás súas mans.
Tal envío contiña «unos ejemplares de la Revista de ese Seminario
en que venía impreso mi trabajito sobre la emigración gallega»1.
A carta ao catedrático betanceiro estaba asinada en Madrid, onde
entón residía a valisoletana dende que en outubro de 1930 fora
trasladada dende Santiago á Biblioteca Nacional.
Luisa Cuesta chegara a Galicia no verán de 1921 para exercer
como bibliotecaria na universidade compostelá. Este foi o seu
primeiro destino despois de aprobar en abril dese mesmo ano a
oposición ao Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios
e Arqueólogos. Tiña entón 29 anos e unha experiencia profesional un pouco inusitada para calquera muller da súa época.
Tras graduarse como mestra, en 1914 matriculárase na Facultade de Filosofía e Letras da Universidad de Valladolid e continuou a carreira en Madrid. En 1918 regresou a Valladolid para
concluír a licenciatura na Sección de Historia e obtivo premio
extraordinario. Entre esta data e 1921 exerceu como profesora
auxiliar interina de Xeografía Política e Descritiva e de Paleografía, así como de axudante de clases prácticas na Facultade de
Filosofía e Letras valisoletana2. Estudosa incansable e ávida de
Arquivo do SEG. Caixa 32. Correspondencia do ano 1932. Luisa Cuesta a Salvador
Cabeza de León, Madrid, 29 de maio de 1932.

1

Arquivo Universitario da Universidad de Valladolid. Atado 681-2 e Libro 306.
Agradézolle á miña colega María Luisa Martínez Alonso de Salinas o envío desta
documentación.

2

coñecemento, ao pouco de chegar a Santiago, Cuesta matriculouse en Dereito. A teor das súas cualificacións e os premios que
obtivo nas materias relacionadas coa historia xurídica, destacou
como unha alumna sobresaliente, sen descoidar outros aspectos
da súa formación como a aprendizaxe do alemán, precisamente
nun curso subvencionado por Salvador Cabeza de León, decano daquela facultade, que por entón compartía as súas aulas coa
de Filosofía e Letras. Era aí tamén onde adoitaban realizar as
súas reunións os integrantes do SEG, fundado en 1923, no que
a valisoletana, tras ser nomeada profesora auxiliar de Filosofía
e Letras3, ingresou como socia de número en outubro do ano
seguinte4.
Os estatutos do SEG, entón baixo a presidencia de Armando Cotarelo Valledor, esixían que, ao incorporarse á institución,
os socios numerarios lesen un traballo, pero no caso de Luisa
Cuesta descoñécese en que data foi presentado. Á falta doutra
relación probada co SEG, onde parece que a súa actividade foi
escasa, quizais o seu discurso de ingreso puidese ser unha versión preliminar do texto que logo aparecería no tomo IV de
Arquivos do Seminario de Estudos Galegos baixo o título «La emigración gallega a América». E este era xusto o «trabajito» polo
que lle preguntaba Luisa Cuesta na súa carta de 1932 a Cabeza
de León, que, por fin, acababa de ser publicado5. E dicimos
por fin porque, alén da hipótese formulada, o que si é seguro
é que esa contribución foi escrita con bast ante anterioridade e
tivo outros antecedentes xa que, aínda que a data que figura na
portada dese volume de Arquivos responde ao ano de 1932, foi
frecuente que, a pesar da boa vontade do editor Ánxel Casal,
Arquivo da Universidade de Santiago de Compostela (AHUS). FU. Expedientes
persoais. Atado 294. Exp. 6. Segundo a prensa compostelá, impartiu a súa primeira
lección na materia de Historia Universal o 27 de outubro de 1924.

3

4

Arquivo do SEG. Caixa 4. Actas. Sesións do 18 e 25 de outono de 1924.

Como separata foi tamén publicado no mesmo ano na editorial Nós e en 1986 reeditado como facsímile en Tradiciones y personajes de Galicia, VI, A Coruña, Edicións
Boreal, s.l., 1-39.

5
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a revista do SEG non vise a luz coa puntualidade desexable e
se dilatase en exceso o tempo transcorrido entre o momento
de entrega dos orixinais e a súa publicación definitiva. É máis,
no caso concreto deste tomo, parece que Casal xa comezara a
traballar nel a fins de 1929, aínda que non saíse á rúa ata preto
de dous anos despois (Mato 2001: 68).
Este último dato encaixa, ademais, con outra cuestión moito
menos hipotética que a anterior, tendo en conta que, con toda
seguridade, a esa altura, Luisa Cuesta si dispuña dun traballo
suficientemente sólido e ben desenvolvido como para obter un
dos premios do Certame Galego Americano convocado polo
Centro Galego de Montevideo para celebrar o cincuentenario
da súa fundación, cuxas bases, temas e premios xa foran aprobados en agosto de 19286. Presentado de maneira anónima baixo
o lema «Hermana Galicia, limosnera ciega» a unha das seccións
propostas para o concurso (Galicia en la historia de América),
cuxo ditame foi confiado á Real Academia Galega (RAG)7,
Cuesta contou coa colaboración de María Otaduy Vázquez,
nada en Ferrol, pero de orixe vasca8. O premio, outorgado xunto con outros dez na sesión solemne celebrada en Montevideo
o 23 de novembro de 1929, consistiu nunha medalla de ouro
doada polo presidente da Arxentina, quen manifestara a preferencia do seu goberno de contribuír xusto a esa sección temática9; unha copa do presidente de Bolivia, e certas cantidades
en metálico obsequiadas ao certame por distintas institucións
galegas, sobre as que existe disparidade respecto da súa contía
Arquivo do Centro Galego de Montevideo (ACGM). Libro XI de Actas de la Junta
Directiva (AJD). Acta da sesión ordinaria da xunta directiva do 14 de agosto de
1928.

6

ACGM. Libro XI de AJD. Actas das sesións ordinarias da xunta directiva do 10 de
abril de 1928 e do 18 de xuño de 1929.

7

8

AHUS. AM. 1189.

ACGM. Libro XI de AJD. Acta da sesión ordinaria da xunta directiva do 10 de
abril de 1928.

9
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segundo as fontes consultadas10. En calquera caso, Luisa Cuesta
e María Vázquez Otaduy foron recoller os premios á RAG o 8
de xullo de 1930 de mans de José Sánchez Mosquera, cóengo da
Colexiata coruñesa e irmán do presidente do Centro Galego de
Montevideo.
Anécdotas á parte e aínda que, ata onde puidemos saber, este
traballo non se conserva nin foi publicado na revista do Centro
Galego uruguaio malia a recomendación que efectuou a comisión organizadora do certame de que así se fixese con todos
os que foron premiados, o que aquí realmente interesa sinalar é de
que fontes bebeu Luisa Cuesta no seu labor de investigación,
desenvolvido fundamentalmente en Santiago, así como coñecer
cal era o estado da cuestión sobre os temas que nel abordaba, relacionados tanto coa historia de Galicia como coa de América.
Unha tarefa que non resultou nada fácil polo peculiar sistema
de citas que utilizou a autora do texto que hoxe cualificariamos,
como pouco, de escasamente rigoroso e que, en ocasións, se
presta a confusión.
En calquera caso, cabe destacar que a valisoletana contaba xa
coa experiencia na investigación de temática americanista. De
feito, en 1927 doutorárase na Universidad Central de Madrid
defendendo unha tese titulada La obra de D. Pedro de la Gasca
en América. Contribución al estudio de la política colonizadora de
España en América durante el siglo XVI, que foi publicada un ano
máis tarde na célebre tipografía compostelá de El Eco Franciscano11. Non cabe dúbida de que gran parte da bibliografía que
citaba nese traballo se atopaba nos fondos da nosa universidade,
sobre todo nos da Biblioteca América, da que xusto en 1927 se
publicaba o primeiro catálogo —prologado polo entón novo
catedrático de historia, Ciriaco Pérez Bustamante—, no que
ela colaborou baixo a dirección dese gran profesional que foi
Galicia. Revista del Centro Gallego, Montevideo, novembro-decembro de 1929; La
Zarpa, Ourense, 28 de decembro de 1929; Vida Gallega, 31 de decembro de 1929.

10

Sobre esta tese, ver o traballo recente de María Luisa Martínez de Salinas Alonso
(no prelo).
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José María de Bustamante y Urrutia. Luisa Cuesta mantivo cos
dous unha relación sumamente estreita. Co primeiro, ademais
da súa condición de docentes na mesma facultade e da inclinación de ambos cara á investigación americanista, na que Pérez
Bustamante chegou a destacar, compartiu emprendementos
académicos tales como a integración da primeira directiva do
Colexio de Licenciados e Doutores en Ciencias e Letras ou actividades de extensión universitaria dirixidas a levar ao alumnado a
visitar museos doutros lugares de España12. Da profesionalidade
da valisoletana neste terreo dan boa mostra as palabras dunha das
súas alumnas, María Tobío Fernández, quen, nas súas memorias, deixou cara a ela este testemuño de gratitude: «non podo
pasar sen falar de Luísa Cuesta, que foi a primeira muller bibliotecaria da Universidade de Santiago e tamén profesora e
que espertou en min a afección que me durou toda a vida e me
axudou a razoar sobre cuestións daquela intocables, aínda que
hoxe estean admitidas» (Mato 2010). Pola súa parte, no que
atinxe ao vínculo con Bustamante y Urrutia, superior directo
de Cuesta como xefe da biblioteca universitaria, viuse acrecentado non só polo afán que ambos puxeron en lograr que os
fondos da Biblioteca América fosen catalogados, senón tamén
porque fose definitivamente inaugurada en xullo de 1926, acto
ao que, por certo, non puido acudir por atoparse nese momento na súa Tierra de Campos natal. Pero, ademais dese repertorio
bibliográfico que tiña tan á man para o desenvolvemento da súa
investigación de doutoramento, a tese da valisoletana demostra
que tamén acudiu a numerosas fontes primarias de distintos
repositorios alleos a Galicia, onde, polo menos no relativo ao
Arquivo de Indias, tal e como constata no seu texto sobre a
emigración galega, puido conseguir datos que lle serían útiles
para a súa redacción definitiva.
Así pois, a partir de todos eses soportes documentais que
nalgún caso reproduce como apéndices ao final do seu trabaEl Ideal Gallego, 26 de xaneiro de 1926, e Diario de Pontevedra, 6 de decembro
de 1926.

12
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llo, Luisa Cuesta procedeu a redactar o texto publicado en Arquivos. O seu traballo conta co mérito indubidable de ser o primeiro en acometer de maneira global un resumo histórico do
transvasamento humano entre Galicia e América e, polo tanto,
é unha referencia de cita inescusable para todos os autores que
a posteriori se dedicaron a unha tarefa de conxunto de similares
características (Gómez Canedo 1983 e 1991; Parrilla / Muñiz /
Caride 1987; Eiras Roel / Rey Castelao 1992; Cagiao Vila / Pazos
Pazos 2007) e incluso para outros que se dedicaron á análise de
aspectos puntuais que a valisoletana tamén abordara (Apolant
1975: 801). Máis rico para a etapa colonial que para a contemporánea, o texto de Cuesta comeza cunha introdución (páxs.
141-143) na que, de modo superficial, expón as principais características do fenómeno migratorio galego a América dende
os seus inicios ata o primeiro terzo do século xx. Esta breve
presentación, sumamente clara e na que, como boa valisoletana, non pode evitar o fenómeno lingüístico do leísmo (poblarle, organizarle), será posteriormente esmiuzada en cada un dos
apartados en que, despois, dividirá o seu relato.
No primeiro —«El movimiento emigratorio gallego del siglo xvi» (páxs. 143-153)—, despois dun breve exordio bastante
xeneroso coa actitude dos españois en América, analiza o perfil
dos primeiros colonizadores e destaca a práctica ausencia das
xentes do norte peninsular. Do caso galego, que contextualiza
nas declinacións da guerra irmandiña e os seus efectos seguindo o traballo publicado en 1926 por outro dos integrantes do
SEG, José Couselo Bouzas, Cuesta sinala como a distancia do
porto de Sevilla, daquela o único habilitado legalmente para a
saída, restrinxiu moi probablemente as cifras dos oriúndos de
Galicia. De feito, actualmente sabemos que do total de emigrantes legais que viaxaron a Indias durante case toda a centuria
segundo os datos da Casa de Contratación sevillana, organismo
encargado de expedir as licenzas de embarque, os galegos representaron só o 1,2 %. Para chegar a estes cálculos foi necesa20
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rio un arduo labor de investigación iniciado en 1940, ano en
que o Arquivo de Indias promoveu o inicio da publicación do
Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII.
A partir de entón efectuáronse diversas estimacións nas que o
traballo de Luisa Cuesta constitúe unha das achegas máis temperás a nivel rexional (García Hidalgo 2019). Pero, fronte á
tímida tendencia de paso de galegos a América durante o século
xvi que, como ela advirte, só despois de moito tempo comezaría a cambiar, a autora tamén apela, como continuamos facendo
na actualidade, aos intentos efectuados dende Galicia para non
estar ausente do proxecto colonial. Así, detense nos avatares
que rodearon a creación da Casa da Especiaría da Coruña, non
sen antes mencionar a contribución galega á expedición Magalhães-Elcano que culminou coa primeira volta ao mundo e
da que, precisamente, a institución herculina foi consecuencia.
Para iso acode, cremos que en primeira instancia, a un traballo
publicado por Armando Cotarelo Valledor (Argonautas gallegos, 1549-1522) coa intención, como el mesmo expresa nunha
coda final, de pór en valor a presenza dos mariñeiros galegos na
expedición magallánica coincidindo xusto coa conmemoración
do IV Centenario dese acontecemento. O texto de Cotarelo,
editado como solto en 1920 pero tamén publicado na revista
da que era director —Ultreya— e en palabras de Lino Gómez
Canedo (1991: 60), que subscribimos plenamente, «bien escrito y documentado», parece que guiou a Luisa Cuesta non só
polo seu contido, senón tamén polas referencias bibliográficas
que puido subministrarlle aínda que non as aproveite todas. Así
chega, como Cotarelo, ás listas de tripulantes que o mariño e
historiador Martín Fernández de Navarrete incluíu no tomo IV
da súa Coleccion de los viages y descubrimientos que hicieron por
mar los españoles desde fines del siglo XV: con varios documentos
inéditos concernientes á la historia de la marina castellana y de los
establecimientos españoles en Indias (1837), que se atopaba na
Biblioteca América grazas á xenerosa doazón efectuada dende
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Bos Aires polo vigués Precepto López Lorenzo. Na actualidade,
a composición da tripulación galega da armada de Magalhães
foi matizada tras un innovador estudo efectuado polo investigador uruguaio L. Avonto (2000) que se basea na análise da
relación de salarios, que obra no Arquivo de Indias, que xa Cotarelo citaba a través do chileno José Toribio Medina (Colección
de documentos inéditos para la historia de Chile, tomo I, Santiago
de Chile, 1859).
No que se refire á Casa de Contratación da Coruña, Cuesta rescata o documento aparecido na revista compostelá Galicia Diplomática (tomo 1, núm. 14, Santiago, 8 de outubro de
1882: 99) e que, segundo a propia publicación, fora proporcionado polo erudito Pablo Pérez Costanti Ballesteros e permaneceu inédito ata esa data. Este achado do que fora arquiveiro
municipal de Santiago acredita que foi na asemblea do 4 de
decembro de 1520, realizada en Melide, onde os nobres galegos
solicitaron que «la descarga de la contratación de la especiería»
fose na cidade herculina, segundo a acta subscrita polo escribán Ares García Tranchero. Respecto desta cuestión, aínda que
dende os anos vinte do século pasado se vén recoñecendo o que
supuxo a Asemblea de Melide para a historia de Galicia da época de Carlos V, entre os historiadores contemporáneos quizais
fose Lino Gómez Canedo (1983: 25) o primeiro en reparar na
importancia que ese feito tivo, seguindo a pista proporcionada
por Luisa Cuesta ao aludir no seu texto ao documento mencionado, para rastrexar as primeiras reivindicacións coruñesas
arredor da Casa da Especiaría, asunto que, hoxe en día, está xa
fóra de toda discusión. Máis adiante, citando a Fernández de
Navarrete, quen pola súa vez se baseaba en Antonio de Herrera
(Década Tercera, libro VII, cap. V) para datar o memorial presentado a Carlos V respecto das vantaxes que ofrecía o porto
da Coruña, a valisoletana detecta unha certa contradición de
datas na que non parecía reparar o mariño historiador. Detense despois nas expedicións promovidas pola institución coru22
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ñesa presumindo que as tripulacións estarían integradas por
mariñeiros galegos que, ao seu xuízo, se poderían considerar
como os primeiros emigrantes. Da segunda delas, a de García
de Loaisa —que «tiene para nosotros interés la expedición, por
el dato curioso de que en las islas de los ladrones se encuentra
un gallego» (páx. 148)—, detense no personaxe de Gonzalo de
Vigo. Seguindo a Navarrete, cita o testemuño dun dos mariñeiros que en 1534 prestou declaración sobre a expedición, aínda
que equivoca o seu nome (Juan de Marcos por Juan de Mazuecos). Omite, porén, os de Andrés de Urdaneta, onde tamén hai
alusións a Vigo, así como outras mencións proporcionadas polo
historiador decimonónico ao comezo do seu tomo V que, en
cambio, si figuraban no traballo de Cotarelo Valledor e deran
pé a un coetáneo de Cuesta, o periodista Javier Montero Mejuto, a publicar en 1928 un artigo no diario agrarista ourensán
La Zarpa. Baixo a epígrafe «Historia del primer navegante», o
texto de Montero foi reproducido na prensa étnica americana
cun leve cambio de título —«Historia del primer emigrante»—
en sintonía coas reivindicacións identitarias das colectividades
galegas de ultramar13. Reclamos que sen dúbida o escritor agrarista compartía xa que, coma outros do seu tempo, no seu libro
La patria del almirante (1927) tamén secundaba a tese do «Colón gallego» —cuestión á que, por certo, Luisa Cuesta tamén
alude (páx. 144) aínda que sen dedicarlle atención—, sostida
polo pontevedrés Celso García de la Riega.
Respecto da segunda das expedicións que partiron da Coruña, a de García de Moguer, que tivo como destino o Río da
Prata, Cuesta baséase en José Toribio Medina, cuxa obra ao respecto publicada en 1908 fora adquirida para a Biblioteca Amé«Historia del primer emigrante gallego», El Heraldo Gallego. Órgano de las colectividades gallegas en el Plata, Bos Aires, 6 de maio de 1928, e Eco de Galicia, A Habana, 12 de outubro de 1928. Tempo atrás o publicista galego residente na Habana
Enrique Zas Simó xa escribira un artigo sobre Gonzalo de Vigo reproducido nos
voceiros oficiais tanto do Centro Galego de Montevideo como do de Avellaneda en
novembro de 1923.

13
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rica polo seu propio mentor, Gumersindo Busto. Volve recorrer
ao polígrafo chileno (Colección de documentos inéditos para la
historia de Chile, tomo III, Santiago de Chile, 1859) na breve
mención que realiza da expedición de Simón de Alcazaba aínda
que, nese caso, debeu consultala nalgunha das frecuentes viaxes
que Luisa Cuesta realizou a Valladolid ou a Madrid durante os
anos que viviu en Santiago porque non se atopa en ningunha
biblioteca galega. Finalmente, tras todos estes apuntamentos
sobre as expedicións promovidas pola Casa coruñesa, entra en
consideracións sobre as posibilidades comerciais con América
que Galicia tivo durante o século xvi e nas súas posibles consecuencias no transvasamento humano cara a aquelas latitudes.
Menciona despois os nomes dos galegos que obtiveron licenza
na Casa de Contratación de Sevilla para pasar a Indias durante
esa centuria e afirma que consultara estes rexistros directamente. Para as alusións aos relixiosos procedentes de Galicia bebe da
Monarquía indiana de Juan de Torquemada, que seguramente consultou nalgún momento na Universidad de Valladolid.
E cando en concreto aborda a figura de Juan Díez, o primeiro
autor dun libro de matemáticas publicado na Nueva España,
faino baseándose en David Fernández Diéguez, académico da
RAG, que xa en 1922 publicara dous artigos sobre o frade galego no seu Boletín (núms. 143-144 e 145).
Respecto da emigración a América durante o século xvii,
asunto sobre o que aínda hoxe en día existen numerosas lagoas
a nivel xeral e co cal a autora inicia outro dos apartados do seu
texto —«La cruzada cultural del siglo xvii» (páxs. 153-157)—
destaca para o caso de Galicia o traspaso de elementos intelectuais vinculado á Universidade de Santiago. En parte, baséase
en fontes secundarias do século xviii como a monumental España sagrada: theatro geographico-historico de la iglesia de España
publicada polo agostiño Henrique Flórez e o Breve compendio
de los varones ilustres de Galicia de José Pardiñas Villalobos, aínda que tamén explota outras do arquivo da propia universidade
24
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compostelá que Luisa Cuesta coñecía sobradamente, pois a historia da institución constituíu outras das súas querenzas investigadoras. De feito, no mesmo certame realizado en Montevideo
en 1929, no que gañou un premio co texto que serviu de base
ao que vimos comentando, obtivo outro, subvencionado por
Alfonso XIII, na sección temática: «La Universidad Gallega: su
pasado, su presente y su porvenir». As súas investigacións sobre a universidade compostelá, que verían a luz no seu Boletín
a partir de 1930, convertérona nunha verdadeira experta nos
seus fondos históricos, nos que, en máis dunha ocasión, tamén
achou varios documentos curiosos relacionados con América14.
Pero onde realmente a valisoletana se estende con maior
profundidade no seu texto publicado en Arquivos é no cuarto apartado, titulado «La colonización gallega del siglo xviii»
(páxs. 157-176), ao que dá inicio co proxecto frustrado de enviar familias galegas á Banda Oriental do Río da Prata no momento da fundación de Montevideo. E a esta cuestión dedica
nada menos que trece páxinas, atrevéndose a cuestionar a Luis
Enrique Azarola Gil, un dos máis profundos coñecedores do
tema, aínda que dá a sensación de que neste punto non lle faltaba certa razón. A crítica de Cuesta a Azarola, que, segundo
as súas propias palabras, «limita a veinticuatro tan solamente
los documentos que el Archivo de Indias contiene con tan interesante asunto», procedía da lectura do libro Veinte linajes del
siglo XVIII, recibido na Biblioteca América pouco despois de que
o historiador uruguaio o publicase en París. Ao seu favor hai
que dicir que, se ben da súa obra se deducía a afirmación feita
por Cuesta, os datos de Azarola baseábanse no investigado polo
seu colega e paisano, Daniel García Acevedo, quen efectuara as
consultas directas no arquivo hispalense, o que el mesmo consideraba indispensable (Azarola 1926: 32). Naquel momento,
as investigacións in situ de Luis Enrique Azarola en Sevilla non
darían comezo ata 1928, cando chegou a España en misión
14
«Un manuscrito interesante. Para la historiografía de los derroteros de Indias», El
Pueblo Gallego, 31 de marzo de 1927.
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diplomática para exercer como primeiro secretario da Legación
uruguaia en Madrid (Cagiao Vila 2020: 57). Non obstante, si
sabemos que, como era frecuente entre os historiadores hispanoamericanos, polo menos dende 1926, había frecuentes
encargos de copia de documentos no arquivo hispalense por
mediación do cónsul de Uruguai en Sevilla, Segismundo López
de Rueda. Un método que, ao non ser levado a cabo por profesionais, segundo comunicaba o propio ministro uruguaio en
Madrid ao Ministerio de Instrución Pública en Montevideo,
presentaba a dúbida de que resultase totalmente fiable15.
Porén, Luisa Cuesta si parece orientarse por Azarola á hora
de consultar a Historia de la dominación española en el Uruguay
de Francisco Bauzá, así como a colección documental de Pedro de
Angelis, que, por fortuna, tamén se atopaba na Biblioteca América grazas á doazón da Nacional de Uruguay e da Unión Hispanoamericana del Valle Miñor de Bos Aires, respectivamente. E incluso toma da obra do historiador uruguaio algunhas referencias
sumamente concretas de revistas especializadas porque tamén
puido atopalas neste extraordinario acervo americanista compostelán, do que a valisoletana foi unha gran propagandista (Cuesta
1935: 79). Todo isto, xunto coa investigación directa, que, insistimos, Cuesta afirmaba que realizara directamente no Arquivo de
Indias (páx. 160), permítelle estenderse no asunto fundacional
de Montevideo para conducir o seu discurso ao verdadeiro tema
de interese relativo á eventual participación de familias galegas
para o seu primeiro poboamento. E é aquí onde achega o interesantísimo documento localizado no Libro de acuerdos del siglo
XVIII do Arquivo Municipal de Santiago que cotexa coa información dos atados consultados en Sevilla. Madeira de investigadora,
dende logo, non parece que lle faltase.
Rematada esta cuestión relacionada co primeiro intento frustrado de levar familias galegas á Banda Oriental, Luisa Cuesta
acomete o proxecto colonizador organizado a partir de 1778
15

Archivo General de la Nación. Montevideo. Carp. 920. Ano de 1925.
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coa intención de poboar a Patagonia. Para iso, volve basearse
en distintas fontes do Arquivo de Indias pero, tendo en conta
que esas expedicións estiveron compostas fundamentalmente
por galegos e partiron do porto da Coruña, onde ademais se
conservaron algún documentos sobre elas, a teor dalgunhas notas a pé de páxina que, como de costume, cita de modo incompleto, non é de descartar que tamén os consultase. De feito, así
parece insinualo na súa tese de doutoramento en Dereito —La
colonización de la Patagonia en el siglo XVIII. Principios jurídicos
que la dirigen y la condicionan—, cuxa primeira parte aparecería
no Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela en 1935.
Alén deste detalle, esa segunda tese de doutoramento, defendida na Universidad Central cinco anos atrás, constitúe unha
proba máis de que o texto publicado en Arquivos fora redactado
con bastante anterioridade á data da súa publicación.
Finalmente, o apartado co que Luisa Cuesta pon fin ao traballo que aquí nos ocupa ábrese coa epígrafe «La emigración
gallega desde el siglo xix» (páxs. 176-179), que inicia referíndose exclusivamente ao Río da Prata inspirándose nos eruditos
traballos de Manuel Castro López, que tamén se atopaban na
Biblioteca América por desexo expreso do seu autor, tal e como
consta na dedicatoria manuscrita de todos eles. Así, invocaba en
primeiro lugar unha colección de documentos sobre o Terzo de
Galicia compilada e prolongada por el, que deu lugar a un libro
editado en Bos Aires en 1911, e, en segundo termo, a outro titulado Gallegos que ayudaron a la independencia sudamericana. Posiblemente fose esta obra a expresión máis acabada da dedicación
coa que Castro López, pertencente a esa pléiade de intelectuais
que nutriu en parte a inmigración arribada ao Río da Prata tras
a caída da Primeira República, acometeu a súa acción reivindicativa respecto do labor histórico dos galegos en América. Esta
actitude, que foi unha constante na súa traxectoria intelectual,
ademais de deixar pegada nas numerosas publicacións que dirixiu
ou nas que colaborou, legounos unha boa cantidade de textos
sobre a achega galega ao proceso histórico americano tras arduas
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investigacións en arquivos arxentinos e españois. O citado por
Luisa Cuesta foi publicado precisamente como unha homenaxe
á conmemoración do centenario da Revolución de Maio grazas
ao compromiso de adquisición de certo número de exemplares
por parte de galegos de ambas as beiras do Prata, os cales dalgún
modo o consideraban como unha contribución colectiva á patria
de adopción (Cagiao Vila 2011).
Tras estas mencións relativas á presenza galega durante o momento da ruptura política de España coas que foran as súas colonias, Cuesta revisa os fitos fundamentais para entender como
o fenómeno migratorio contemporáneo vai tomando corpo en
España dende a segunda metade do século xix, tales como a
liberalización que para a emigración supuxo a Lei de 1853 ou
a creación do Instituto Xeográfico e Estatístico en 1882. Respecto do século xx, sinala como, ante a tendencia crecente das
saídas, se promulga unha nova lei en 1907 e se crean organismos que as controlen tanto a nivel estatal como local. As claves
da causalidade están para ela resumidas na obra do economista
James Davenport Whelpley, publicada en Londres en 1905,
quen observara o fenómeno dende unha perspectiva global referida ao conxunto europeo. E aínda que este autor apenas dedicaba tres páxinas ao caso español, si que mencionaba o porto
de Vigo como o máis importante en canto a rexistros de saída
e apuntaba aos beneficios das remesas sobre as comunidades
locais. E este é un aspecto que, como sinalou R. Villares respecto a outros observadores da época no seu estudo introdutorio
doutro «clásico da emigración» (2019: 20), tamén Luisa Cuesta
parece compartir cunha visión máis optimista dun fenómeno
que, cando escribe, estaba pechando o seu primeiro ciclo e xa
deixaba sentir en Galicia outro tipo de efectos alén dos tópicos comunmente esgrimidos. A valisoletana sinalábao así nas
primeiras páxinas do seu traballo, onde recoñecía que «aparte
de los magníficos centros de cultura que tienen [los gallegos]
en América, enriquecen a Galicia con sus donativos generosos
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que atestiguan, al cristalizarse en Escuelas, Sindicatos y Sociedades de préstamo agrario, el profundo amor que los une a su
tierra». Ese recoñecemento, sobre o que afondaría noutro texto
da súa autoría (1935: 78-79), foi o que quizais a impulsou a
reproducir parte dunha composición de Francisco Villaespesa
integrada nunha obra publicada en Bos Aires en 1928, pero
ofrecida en primicia tres anos antes na revista porteña Céltiga,
que puntualmente se recibía na Biblioteca América, na que o
poeta almeriense dicía dos emigrantes galegos:
¡Mas siempre tuvieron,
en su vida loca,
la visión de Galicia en los ojos
y el cantar de su patria en la boca!
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de estudos sobre o fenómeno migratorio, a través de
publicacións 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 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.
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LUISA CUESTA

LUISA CUESTA GUTIÉRREZ
(Medina de Rioseco, 1892-Madrid, 1962)
Luisa Cuesta tiña 29 anos cando chegou a Galicia no
verán de 1921 para traballar como bibliotecaria na
Universidade de Santiago despois de aprobar a oposición ao Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos. Na súa experiencia profesional
previa xa exercera como mestra de escola e foi a primeira muller docente na Facultade de Filosofía e Letras
valisoletana. En Santiago estudou Dereito ao tempo
que desenvolvía as súas tarefas na biblioteca universitaria e actuaba como profesora auxiliar de Filosofía e
Letras. Nestes eidos mantivo unha estreita relación con
Ciriaco Pérez Bustamante e con José María Bustamante y Urrutia. Tivo dúas paixóns vocacionais: como
bibliotecaria, a historia do libro; como investigadora, o
americanismo. Esta última levouna a facer dúas teses de
doutoramento vencelladas á historia de América, defendidas na Universidad Central de Madrid, a onde foi
trasladada en 1930 para traballar na Biblioteca Nacional. Tres anos despois representaría a esta institución no
Certame do Libro Español realizado en Bos Aires. A súa
posición política de esquerda fixo que, ao rematar a
Guerra Civil, fose apartada da Biblioteca Nacional,
á que só puido volver en 1945 e onde o seu amplo
coñecemento en temática americanista, adquirido
durante a súa traxectoria profesional, lle valeu para
desempeñar, ata a súa xubilación en 1962, o cargo de
xefa da Sección de Hispanoamérica.

