
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. 
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RAMÓN CABANILLAS 
(Cambados 1876-1959) 

Despois de estudar no seminario compostelán de 
San Martiño Pinario, traballa como oficial de conta-
bilidade na súa vila natal, onde funda e dirixe os 
xornais El Umia (1907) e El Cometa (1910); neste 
adhírese á causa redencionista e anticaciquil do 
sindicato agrario Acción Gallega de Basilio Álvarez. 
Na emigración cubana (1910-1915) abraza o 

galeguismo como ideoloxía e publica os poemarios 
No desterro (1913) e Vento mareiro (1915).
En 1916 intégrase nas Irmandades da Fala e 

colabora con poemas emblemáticos en A Nosa 
Terra, voceiro do ideario do movemento. En 1917 
publica Da terra asoballada, poemario que recolle a 
forte loita dos nacionalistas das Irmandades contra 
o caciquismo que asoballaba o país. Para A. Villar 
Ponte, pasou a ser «Poeta da Raza» e «primeiro 
poeta nacional de Galicia». 
A súa obra A man de Santiña inaugura no 1919 o 

Conservatorio Nazonal do Arte Gallego, que creara a 
Irmandade da Coruña; e na primavera de 1920 
remata O Mariscal, lenda tráxica en verso sobre Pardo 
de Cela, escrita en colaboración con A. Villar Ponte.
Na II República está lonxe fisicamente da Terra e 

emocionalmente afastado do galeguismo. En xuño 
de 1937 volve a Galicia, onde dende finais dos anos 
40 se embarca de cheo na batalla sociocultural do 
galeguismo de posguerra; no 1949 publica Camiños 
no tempo, que inicia o proxecto editorial Bibliófilos 
Gallegos, e no 1951 a súa Antífona da cantiga 
inaugura o proxecto sociocultural de Galaxia. 
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RAMÓN CABANILLAS

No desterro, o primeiro poemario de Ramón Cabanillas, 
ve a luz na Habana en 1913 cun limiar de Basilio Álvarez que 
o consagra como poeta social por excelencia, aínda que en 
termos estritos os poemas desa índole fosen minoritarios no 
conxunto do volume. Nesa cidade e nesa data entrecrúzanse 
as súas traxectorias biográficas e, simbolicamente, tamén 
conflúen tres dos fenómenos definidores da experiencia 
colectiva dos galegos do século XX: o galeguismo, a emigración
e o agrarismo. A través da biografía e da obra do poeta de 
Cambados é posible aproximarse a estes tres fíos da historia 
recente de Galicia, así como o seu reflexo na literatura. 
Tamén se tenta profundar na relación, prolongada ao longo 
de máis de tres décadas, entre Cabanillas e quen, con xustiza 
ou sen ela, remataría por personificar na memoria popular un
movemento tan complexo e multiforme como foi o agrarismo 
galego: o abade de Beiro, Basilio Álvarez.
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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. 



10

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



AGRARISMO, LITERATURA E EMIGRACIÓN A TRAVÉS 
DA FIGURA DE RAMÓN CABANILLAS

Miguel Cabo Villaverde1

Universidade de Santiago de Compostela 
Grupo Histagra / CISPAC

No desterro, o primeiro poemario de Ramón Cabanillas, ve a luz 
na Habana en 1913 cun limiar de Basilio Álvarez. Nesa cidade 
e nese ano entrecrúzanse as súas traxectorias biográficas e, sim‑
bolicamente, tamén conflúen tres dos fenómenos definidores 
da experiencia colectiva dos galegos do século xx: o galeguismo, 
a emigración e o agrarismo. Esta achega introdutoria pretende 
contextualizar No desterro nesa encrucillada histórica, posto que 
autores máis autorizados xa teñen analizado a obra dende unha 
perspectiva estritamente filolóxica (Pena 2009; VV.AA. 2001). 
Daquela, este estudo introdutorio artellarase en tres apartados: 
un primeiro en que se analizarán os vencellos entre o movemen‑
to agrarista e a literatura, outro en que se fará o mesmo entre 
emigración e agrarismo e unha coda centrada na relación, pro‑
longada ao longo de máis de tres décadas, entre o poeta e quen, 
con xustiza ou sen ela, remataría por personificar na memoria 
popular un movemento tan complexo e multiforme como foi o 
agrarismo galego: o abade de Beiro, Basilio Álvarez.

A PEGADA DO AGRARISMO NA LITERATURA GALEGA

É ben coñecida a forte pegada ruralista na literatura galega con‑
temporánea en temas, enfoques e valores. Os novelistas, poe‑
tas e dramaturgos dende o Rexurdimento ata a Guerra Civil 
buscaron inspiración no mundo rural e as súas tradicións en 
moita maior proporción que no urbano, na Galicia do traballo 
da terra moito máis que na das fábricas ou os comercios. En boa 

1 orcid.org/0000‑0002‑8099‑3895.
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medida, esta tendencia debeuse á busca das particularidades da 
nosa identidade, que se consideraban conservadas preferente‑
mente nas camadas populares campesiñas e mariñeiras. Malia 
o peso da temática rural na literatura galega do primeiro terzo 
do século xx, o movemento agrarista atopou un reflexo moito 
menor do que lle correspondería pola súa importancia2. Unha 
explicación plausible é que a literatura ruralista, e este xuízo pode 
ser estendido a outras literaturas europeas, vacilaba á hora de in‑
corporar as novidades e de introducir a variable do cambio social 
porque estaba maioritariamente centrada en descubrir e poñer 
en valor as (reais ou supostas) tradicións ancestrais. A perspectiva 
é xeralmente a de describir un mundo ameazado polos cambios 
sociais, tecnolóxicos, culturais etc. impostos dende fóra. Por iso 
a variable temporal está ausente, o campo é o reino da inmu‑
tabilidade e da transmisión xeración tras xeración dos valores e 
as institucións. O contraste é evidente coa emigración en masa, 
fenómeno tamén recente en termos históricos, que se converteu 
nun dos temas por excelencia da literatura galega3.

Mesmo tendo en conta o anterior, unha análise polo miúdo 
saca á luz interaccións entre o movemento agrarista e a litera‑
tura galega en diferentes planos. En primeiro lugar, a explo‑
sión asociativa en forma de sociedades e federacións agrarias 
de distinto signo a partir da derradeira década do século xix 
foi acompañada da aparición paralela de ducias de órganos de 
expresión escrita (Cabo 2003). Nestas publicacións, na meiran‑
de parte de tirada modesta e vida precaria, pero entre as que se 
contan outras moito máis influentes como o diario ourensán 
La Zarpa (1921‑1936), as colaboracións literarias tiñan un lu‑
gar destacado. Esas publicacións actuaban como voceiras das 
organizacións que representaban, divulgaban avances técnicos e 

2 Para visións xerais sobre o movemento agrarista, Cabo (1998), Domínguez Castro 
(2005) ou Román e Bernárdez (2007). Para o período previo á Gran Guerra, Durán 
(1977).

3 Ver por exemplo Vilavedra (2001), Pascual (2015) ou Hernández Borge e González 
Lopo (2015).
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difundían novas formas de entender a política que superaban as 
prácticas propias do sistema restauracionista. No eido cultural, 
representaban un punto de encontro entre a cultura popular, 
de expresión predominantemente oral, e a cultura letrada. Va‑
rios mecanismos tiñan como obxectivo salvar a distancia entre 
uns receptores recentemente chegados aínda como colectivo á 
alfabetización e a expresión escrita: lectura colectiva, recursos 
estilísticos como os diálogos, imaxes e referencias que remitían 
á experiencia cotiá dos labregos, ilustracións, uso minoritario 
pero maior que na prensa xeral ou obreira da lingua galega etc.

As manifestacións literarias na prensa relacionada coas organi‑
zacións agrarias adoitaban presentarse en forma de contos, poemas 
ou, menos frecuentemente, como obras algo máis extensas que po‑
dían publicarse como folletíns (recortables e coleccionables). Non 
era infrecuente o caso de autores que primeiro tiraban á luz as súas 
creacións na prensa agraria e logo as recompilaban en forma de li‑
bro, como fixo o nevense Roxelio Rivero (1884‑1940). Rivero, co‑
laborador en El Tea, voceiro da Federación Agraria de Ponteareas 
dirixida polo seu amigo Amado Garra, foi dos cultivadores máis po‑
pulares do xénero do conto costumista. O seu estilo atopou moitos 
imitadores na prensa local e agraria. O galego coloquial e o humor 
popular garantían a complicidade cos lectores. Cun enfoque natu‑
ralista, rozando o mal gusto, contiñan, malia todo, unha lectura rei‑
vindicativa da raposería e intelixencia natural dos labregos, calidades 
que en moitos casos lles permitían ir sorteando as trampas e enga‑
nos dos urbanitas e os representantes da Administración. A súas crí‑
ticas ao caciquismo ou aos trabucos (impostos), manexando claves 
popularizadas varias décadas antes por Valentín Lamas Carvajal no 
Catecismo do Labrego e O Tío Marcos d’a Portela, viñan reforzar as 
reivindicacións reformistas das organizacións agraristas. 

Un trazo interesante das colaboracións literarias na prensa 
agraria é que constituían o principal reduto do galego, que se‑
guía a ser empregado de xeito minoritario para os temas consi‑
derados serios. A principal excepción foi o quincenario mono‑
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lingüe da Fonsagrada O Tío Pepe, editado en 1913 como parte 
da base de poder no distrito do deputado Manuel Portela Va‑
lladares, que se movía a cabalo entre a Acción Gallega (AG) de 
Basilio Álvarez e a póla esquerda do Partido Liberal. As colabo‑
racións literarias asociadas ao movemento agrarista tiñan como 
obxectivo explícito (no caso das colaboracións de ton máis so‑
cial) ou implícito (subxacente en moitas das de ton costumis‑
ta) a reivindicación das virtudes do campesiñado, grupo social  
subalterno ao que se asociaban diversos estigmas: conservadoris‑
mo, ignorancia, fatalismo, individualismo... A acción colectiva, 
coma en todo movemento social, debía ir acompañada dunha 
redefinición e dignificación das masas ás que se apelaba, esforzo 
que se perseguiu mediante iniciativas educativas, culturais e sim‑
bólicas como as festas agrarias, monumentos ao labrego etc. 

Numerosos escritores galegos tiveron algún tipo de vencello 
co movemento agrarista nun momento dado, dende a mera pu‑
blicación dos seus traballos na prensa agraria ata o compromiso 
en candidaturas electorais. Acción Gallega (1912‑1915) recru‑
tou dous dos principais poetas do momento, o mindoniense 
Manuel Noriega Varela (1869‑1947) e, obviamente, o cam‑
badés Ramón Cabanillas. Poemas como «Acción Gallega» ou 
«Pr’os mozos» da breve fase de poesía social de Noriega Varela, 
así como a súa amizade co líder agrarista Basilio Álvarez, poida 
que estivesen detrás do seu traslado forzoso dende unha escola 
de Foz a outra en Calvos de Randín (Freixeiro 1992). En reali‑
dade, porén, Noriega estaba por ideoloxía e sensibilidade moito 
máis achegado ao socialcatolicismo, como ilustran as súas nu‑
merosas colaboracións posteriores en publicacións desa tenden‑
cia, como Acción Social, órgano da Federación Católico‑Agraria 
de Mondoñedo publicado entre 1918 e 1930. Os temas, en‑
foques e metáforas que se puñan en circulación nos mitins e 
nos artigos de prensa retroalimentábanse nos relatos e poemas 
de enfoque social dos escritores que se movían na órbita do 
agrarismo. Os autores recoñecidos como Noriega ou Cabanillas 
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eran imitados, con maior ou menor fortuna, por outros meno‑
res ou por meros afeccionados. Por citar algún exemplo entre 
tantos, o compostelán Victoriano Taibo (1885‑1966) publicou 
un poema en El Agrario. Órgano Oficial del Centro Protección 
Agrícola del Distrito de Salceda de Bos Aires4, no que recreaba a 
típica metáfora posta en circulación nos mitins de Acción Ga‑
llega que presentaba os caciques como alimarias, neste caso en 
concreto lobos contra os que os labregos non se decidían a orga‑
nizar batidas. O marinense Urbano Rodríguez Moledo (1902‑
‑1936) introduciu unha clave socialista na súa produción, que 
difundiu nas sociedades da bisbarra de Vigo. Na sociedade de 
agricultores La Reconquista de Vigo, co gallo da inauguración 
do seu novo local, estreou en 1933 a peza breve A volta da per-
dida, de novo coa sedución dunha rapaza por un señorito como 
elemento de denuncia pero sen mención expresa a sociedade 
agraria ningunha (Rodríguez Moledo 2007).

Se moitos escritores colaboraron co movemento agrarista 
dun xeito ou doutro (poderíase amentar tamén a Wenceslao Fer‑
nández Flórez, que dirixiu o semanario solidario‑rexionalista La 
Defensa de Betanzos en 1906‑07, ou o compromiso de Manuel 
Lugrís Freire coa Solidaridad Gallega), dábase igualmente o caso 
contrario: o de líderes agraristas que facían incursións na creación 
literaria. O movemento agrarista foi a vía para a inserción na vida 
pública e o comezo dunha carreira política para moitos mozos 
ambiciosos que non contaban cos tradicionais resortes familiares 
e sociais para o facer. A figura do mozo que combinaba o xorna‑
lismo coa literatura e mais co compromiso con partidos políticos 
e/ou organizacións agraristas era moi habitual. Exemplifícano as 
carreiras dos asinantes do Manifesto de Ourense de 1912, que 
fora a acta de nacemento da Acción Gallega de Basilio Álvarez: 
Eugenio López Aydillo, Ramón Fernández Mato, Manuel Lus‑
tres Rivas, Javier Montero Mejuto e José Rodríguez Pavón. Agás 
o derradeiro, todos eles publicaron obra literaria (Cabo 2022). 

4 El Agrario, 85 (15‑III‑1924).
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O propio Basilio Álvarez encarna esa tripla condición pois 
ao longo da súa vida, ademais de crego, foi activista agrario                  
—primeiro en Acción Gallega e logo na Confederación Regional 
de Agricultores Gallegos fundada en 1922— e político tanto no 
Partido Radical como no Centro de Manuel Portela Valladares; 
xornalista, animando varias empresas xornalísticas ata culminar 
na creación do xornal ourensán La Zarpa (1921‑36); avogado 
e, de xeito secundario, tentou sorte na literatura. Cando aínda 
estaba nas ringleiras do catolicismo máis ortodoxo, publicou en 
1910 unha novela infantil con fins didácticos, Hablando con san-
tos, e tres anos antes un volume de contos, Por los agros celtas, que 
prefiguraba moitas das posicións e figuras retóricas que adoptaría 
na xeira agrarista que estaba a piques de comezar5. Por exemplo, 
no relato «El pulpo», as falcatruadas do cacique e usureiro atopan 
a súa fin cando os veciños voan a súa casa con dinamita, adian‑
tando as altas doses de violencia verbal que acompañarían os mitins 
de Acción Gallega a partir de 1912. Os relatos están impregna‑
dos de continuas referencias ao celtismo, na óptica propia de Ma‑
nuel Murguía; e os tópicos do costumismo ruralista teñen unha 
constante presenza: a morriña, a sacrificada vida das mulleres... 
Mesmo aspectos discutibles como as liortas entre aldeas veciñas, 
caso do titulado «Centella», son xulgados con benevolencia, nes‑
te caso como expresión de vitalidade dos mozos na que respectan 
uns límites autoimpostos que evitarían consecuencias graves nos 
enfrontamentos. E, de novo en liña coa literatura ruralista en 
toda Europa, o campo aparece como un espazo harmonioso no 
que as ameazas e as disfuncións son produto de factores alleos, 
quer comerciantes sen escrúpulos («Marela»), os obreiros que en 
«Centella» irrompen con pistolas e navallas nas pelexas nas roma‑
rías que ata entón foran a paus («La lucha era, por consiguien‑
te perfectamente celta, castiza, genuinamente gallega»), quer o 
mozo descrido e blasfemo retornado da emigración que fire os 

5 O volume completábase cuns «Apólogos», fábulas satíricas protagonizadas case 
todas elas por animais con sentido moralizante, fórmula que empregará nalgunha 
ocasión posteriormente en colaboracións na prensa.
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sentimentos relixiosos dos seus veciños. As referencias ás vilas e 
cidades tamén son en clave negativa, lugares tentadores cheos de 
novidades para os aldeáns, mais que nada teñen que ofrecerlles 
que poida competir coa vida sinxela, pero nobre, dos lugares de 
onde proceden. 

Basilio Álvarez non perseverou nesta vía, pero si promoveu 
escritores galegos en Madrid, organizándolles palestras ou lec‑
turas públicas cando presidiu o Centro Galego nos anos vinte, 
comentando favorablemente as obras de autores noveis nos pe‑
riódicos que dirixía, ou mediante limiares, caso precisamente 
de No desterro. O mesmo que fixo con pintores como Alfonso 
R. Castelao ou escultores como Francisco Asorey, gustou do pa‑
pel de padriño dos artistas galegos en Madrid, apoiándoos nos 
seus comezos, como nomeadamente co poeta de Gomesende 
Xabier Bóveda (1898‑1963).

Outros líderes agraristas de menor relevo tiveron tamén pro‑
dución literaria. Foi o caso do estradense Manuel García Barros 
(1876‑1972), Ken Keirades, que cultivou diversos xéneros (Ga‑
rrido 1995). Ou de Xosé Trapero Pardo (1900‑1995), un dos 
sustentadores da prensa católico‑agraria na provincia de Lugo, 
con obra en galego e castelán. Ou Leandro Pita Romero (1898‑
‑1985), líder da Federación Agraria de Ortigueira e ministro en 
varias ocasións na Segunda República, que publicou na edito‑
rial Nós a novela breve O anarquista. O que resulta rechamante 
é que ningún dos citados tratase o movemento agrarista nas 
súas obras de creación literaria, como se existise unha disocia‑
ción entre as súas facetas de agrarista e literato. 

Cómpre tamén amentar figuras relacionadas co agrarismo 
sen seren estritamente activistas ou directivos. Sería o caso, en‑
tre moitos outros, de dous rexionalistas conservadores, o avo‑
gado e xornalista compostelán Amador Montenegro Saavedra 
(1864‑1932) e o veterinario ourensán Xavier Prado Lameiro 
(1874‑1942). Ambos os dous seguiron moi de preto o desen‑
volvemento do asociacionismo agrario nas súas colaboracións 
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xornalísticas, mais na súa faceta literaria non o reflectiron, mo‑
véndose máis ben nunha clave costumista. Xavier Prado tentaba 
orientar nun sentido católico e non reivindicativo as sociedades 
agrarias cando foi director de O Tío Marcos d’a Portela na súa 
etapa final entre 1917 e 1919, pero nos seus populares contos 
e poesías non lles deu cabida como motivo de inspiración. No 
caso do Amador Montenegro, a excepción é un curioso poema 
titulado «O seguro d’o gado. Refreusiós de un petrucio gallego» 
publicado na revista coruñesa Prácticas Modernas en 1907, que 
constituía un verdadeiro manual de instrucións sobre o funcio‑
namento das mutuas de gando6.

O reverso da moeda é como reflectiu a literatura galega o 
fenómeno do agrarismo e en que medida o incorporou á súa 
temática. En termos xerais, o ruralismo imperante manifestou‑
se na nostalxia dun mundo ameazado polas transformacións da 
contemporaneidade, na defensa das tradicións e nunha concep‑
ción subxacente dunha Galicia rural conxelada no tempo, in‑
móbil e inmutable. O agrarismo non era doado de inserir neste 
panorama pois, malia reaproveitar elementos tradicionais como 
a forza da comunidade local, en conxunto era un fenómeno ra‑
dicalmente novo e a proba, precisamente, de que o mundo rural 
non estaba illado de realidades máis amplas nin conxelado nunha 
Arcadia enxebre. Unha Arcadia que, ben mirado, ademais non 
existira nunca. 

De entre as obras literarias nas que se deu cabida ao tema do 
agrarismo antes da Guerra Civil, cómpre deterse en O fidalgo 
de Xesús San Luís Romero (1872‑1966)7. Nesta obra teatral de 
1918, moi representada, o protagonista (Lelo) seica está inspi‑
rado no propio irmán do autor, Ramón, que fora presidente do 

6 O poema está reproducido en Cabo (2002: 81‑84). Sobre Prado, unha biografía 
recente en Portela (2021).

7 Non se pretende ser exhaustivos nin tampouco incluír mencións puntuais, como en 
Un ollo de vidro de Castelao cando se lle pregunta a un esqueleto de muller se é unha 
das vítimas de Oseira, Nebra ou Sofán (matanzas de labregos por diferentes motivos 
a cargo da garda civil en 1909, 1916 e 1919 respectivamente).
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Centro Solidario de Carballo ao servizo de Solidaridad Gallega 
(1907‑1911)8. O antagonista de Lelo é un fidalgo, cacique e 
perceptor de rendas forais, que aínda por riba é un depreda‑
dor sexual que tira proveito dos vencellos de dominación que 
establece coa súa veciñanza. Nada que ver daquela coa reivin‑
dicación nostálxica da fidalguía e do seu papel histórico, típica 
do núcleo galeguista ourensán, nomeadamente Ramón Otero 
Pedrayo. O detonante do enfrontamento son os avances infru‑
tuosos dos que é obxecto a muller de Lelo por parte do cacique. 
A vinganza do fidalgo recae sobre o pai de Lelo, colono seu que 
xa o fora de seu pai, e remata coa ruína da familia a base de 
apeos, rateos e outras trampulladas asociadas ao contrato foral9. 
A familia vese forzada á emigración, que abofé era achacada na 
época ao caciquismo, antes que a factores económicos ou aos de 
atracción (pull-factors). O cumio dramático da obra prodúcese 
cando o pai de Lelo mata o cacique dun golpe de moca, nun xiro 
inesperado por completo xa que ata o momento representara o 
labrego resignado e manso, mentres o fillo simbolizaba o poten‑
cial de rebeldía contra a inxustiza. É reveladora unha reflexión 
do cacique na que achaca a actitude do fillo á súa experiencia 
na emigración e ao seu hábito lector. O desafío ao poder om‑
nímodo do cacique plasmábase na fundación dunha sociedade 
agraria a iniciativa de Lelo, sociedade que impulsa un boletín, 
organiza mitins e tenta obter concelleiros na corporación, aínda 
que as mañas do fidalgo adulteren os resultados. Moitos detalles 
máis encaixan na visión que os medios agraristas querían dar de 
si mesmos, como o secretario do concello como brazo executor 
8 Solidaridad Gallega (SG) xuntou brevemente distintas forzas alleas á alternancia 
e daquela excluídas do xogo político restauracionista, con achegas rexionalistas, re‑
publicanas e carlistas. A súa aparición foi saudada no poema «Lus redentora» polo 
escritor de Xinzo de Limia emigrado en Arxentina, primeiro, e en Cuba, despois, 
Alfredo Nan de Allariz (1877‑1927). O devandito poema de 1907 subliña a compo‑
ñente rexionalista da recentemente fundada organización, sen referencia ao impulso 
ao asociacionismo agrario que vai caracterizar a SG (Nan de Allariz 1909: 149:151).

9 As mesmas que aparecen no poema de Cabanillas «O que non morréu», no que se 
recrea a orixe do foro baixo o estigma do feudalismo.
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das falcatruadas caciquís, a parcialidade da xustiza, o vencello 
entre réxime foral e caciquismo etc.

Elementos similares son empregados por Antón Villar 
Ponte en Tríptico, publicado na editorial Nós en 192810. Nel 
aparecen o señorito prepotente e lascivo, os retornados que 
desafían as inxustizas sociais, as sociedades agrarias como me‑
canismo de emancipación, as represalias caciquís (recargo do 
imposto de consumos) e a parcialidade da Administración a 
prol dos poderosos. Malia todo, foi Francisco Camba (1884‑ 
‑1948), irmán maior de Julio, quen na súa novela La revolución 
de Laíño colocou no centro da súa trama o movemento agra‑
rista. Reeditada en varias ocasións, obtivo tres anos despois o 
Premio Fastenrath da Academia española11. De feito, co gallo 
da concesión dese galardón foi homenaxeado no Centro Gale‑
go de Madrid e Basilio Álvarez foi un dos oradores. Ambien‑
tada na bisbarra de Padrón, nun hipotético concello de Laíño 
(en realidade unha parroquia de Dodro), a trama de La revo-
lución... superpón unha trama de enfrontamento entre dous 
bandos cunha intriga amorosa. Dunha banda está a camarilla 
do cacique Isidoro Silvares, e da outra, os opositores liderados 
polo comerciante Quiroga, artellados arredor dun periódico (El 
Adalid) e dunha «aldea levantisca», Montelouro. A novela dá 
comezo cunha campaña electoral na que os inimigos de Silvares 
lle opoñen como alternativa a Gayoso, un retornado de Amé‑
rica que fundara alá unha Sociedad de Protección del Aldeano 
Laiñense. Son pezas dun crebacabezas que resultaría familiar a 
calquera lector de prensa medianamente informado na época 
ou aos historiadores e historiadoras actuais.

Camba engádelle unha compoñente romántica un tanto 
convencional á trama, pois Arcadito (fillo de Quiroga) e Elvira 
(filla do cacique) coñécense casualmente e namóranse, igno‑
10 En realidade agrupa tres obras anteriores: A patria do labrego (1905), Entre dous 
abismos (1920) e Almas mortas (1922).

11 Na de 1919 en Ed. Pueyo de Madrid, que é a manexada aquí, acadaba as 332 
páxinas. Na capa levaba un debuxo de Castelao no que se representaba un mitin.
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rando porén a identidade dos seus respectivos proxenitores. En 
La revolución... os labregos aparecen como unha masa amorfa 
apenas individualizada e os personaxes secundarios con per‑
fil propio son un erudito local ao servizo do cacique, un cura 
electoreiro ou un vello liberal nostálxico da época heroica das 
partidas carlistas. Os inimigos do cacique fundan sociedades 
agrarias cuxa retórica grandilocuente semella unha caricatura 
da de Acción Gallega, mesmo cun himno cuspidiño ao de Ca‑
banillas («Xa vos chegou a hora / de morrer como lobos... / 
Si fuxides d’os tobos / queda a fouce n’a man»). Mesmo no 
Casino, onde se reúnen os rivais de Silvares, alguén pronuncia 
exaltado a famosa frase de Basilio «hay veces que la dinamita 
huele a incienso»(Camba 1919: 42 e 326). A violencia verbal 
vén acompañada de violencia simbólica (unha caveira pinta‑
da na casa do cacique, algunha liorta na campaña electoral...). 
Camba transmite unha visión moi pesimista da sociedade agra‑
ria anticaciquil, que aparentemente só ten como visión derrocar 
o cacique e desatende calquera outra función. A súa biblioteca, 
por exemplo, descríbese «formada por unos cuantos paquetes 
de periódicos atados con cordeles y guardados en un armario 
de pino» (Camba 1919: 92). Os aldeáns son presentados como 
unha masa ignorante e manipulable, disposta a dar vivas nun 
mitin ou a disolver unha protesta en troco dunhas moedas ou 
dunhas cuncas de viño. O final da novela subliña esa nota de 
escepticismo pois, logo de sucesivas manipulacións e traizóns, o 
resultado dos comicios é o triunfo dun novo cacicado, peor aín‑
da que o anterior, encarnado na figura dun home de proceden‑
cia modesta como era Boente, o home de confianza do fidalgo. 

No sainete estreado en 1930 Amor y-eleuciós de Manuel Ca‑
sado Nieto (1912‑1983), recreando a loita polo poder local en 
Castro Caldelas na que el mesmo se involucrara, combínanse 
tamén unha historia de amor que debe superar os atrancos im‑
postos polos convencionalismos sociais cunha intriga política. 
Os labregos anticaciquís conseguen, en boa medida grazas ao 
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instrumento que lles ofrece unha sociedade agraria, derrotar 
finalmente o grupo de poder tradicional, transunto apenas disi‑
mulado dos bugallalistas locais12.

Estas achegas literarias contemporáneas do movemento agra‑
rista coinciden en atender unicamente ás dimensións política e 
de axitación (anticaciquil, antiforal) do movemento agrarista, 
pasando por alto facetas menos rechamantes pero non por iso 
menos transcendentais, como a cooperativa, mutualista, cul‑
tural, educativa, a divulgación técnica etc. Era unha distorsión 
que, interesadamente ou non, tamén se detecta na prensa da 
época; sobre todo na madrileña, onde só os episodios violentos 
e as peripecias electorais das organizacións agrarias espertaban 
interese. Por sintetizalo, na literatura galega anterior á Guerra 
Civil non se escribiu sobre a renovación técnica impulsada polas 
sociedades agrarias a partir da merca colectiva e alugueiro aos 
socios de maquinaria agrícola, pero si sobre os efectos negativos 
da introdución da maquinaria agrícola13. Só en tempos recentes 
apareceron algunhas obras literarias que dan unha perspectiva 
máis completa (e complexa) do agrarismo, en correspondencia 
coa visión achegada dende a historiografía galega14.

12 Ínsua (2022). Agradezo a este autor que me facilitase a consulta deste traballo, 
aínda no prelo no momento en que estaba a redactar este estudo introdutorio, así 
como as súas útiles suxestións.

13 Por exemplo o xornalista e escritor, con experiencia migratoria en Cuba, Xosé 
Lesta Meis (1887‑1930) publicou o artigo «Cousas que se nos van. A malla» en       
A Nosa Terra (1‑XII‑1924). Nel fai un sentido canto á malla manual con látego 
(«parece un vello rito dos deuses celtas. Ten algo d’ofrenda de relixiosidade primi‑
tiva»), para laiar despois que estea caendo en desuso coa difusión das malladoras 
(«unha cousa desnaturalizada [...] como un peilán vestido de señorito»). Precisa‑
mente unha malla tradicional é a penúltima escena da súa novela Estebo, publicada 
en 1927. Otero Pedrayo ofrecería o maior (e de mellor calidade) número de recrea‑
cións dese estilo.

14 Como se tenta demostrar en Cabo (2002), exemplificándoo co contraste entre a 
novela de Anxo Angueira Pensa nao (2000) e a mencionada de Francisco Camba, 
ambientadas as dúas no mesmo espazo xeográfico, a contorna de Padrón.
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AGRARISMO E EMIGRACIÓN, TAN CERCA E TAN 
LONXE

Calquera achegamento ao asociacionismo agrario pon en evi‑
dencia múltiples influencias co asociacionismo dos galegos en 
América: financiamento das súas actividades, experiencia mi‑
gratoria de directivos agraristas, remesas invisibles en forma de 
ideas, iniciativas e actitudes procedentes de alén o Atlántico etc.           
O efecto podía ser mesmo indirecto. Por exemplo, é sólida a hi‑
pótese de que un dos motivos para as organizacións agrarias non 
desenvolveren máis o cooperativismo crediticio sería que o fluxo 
de remesas dende América (que financiaría a merca de terras, a 
redención de foros, a renovación técnica...) o desincentivaba.

O asociacionismo agrario en Galicia e o dos emigrantes 
coinciden en varios aspectos organizativos, o que resulta moi 
revelador sobre a mentalidade e os marcos identitarios predo‑
minantes. Nos dous casos o ámbito micro (parroquial no caso 
das sociedades agrarias e municipal no dos galegos en América) 
foi a opción maioritaria á hora de se organizar, sen ser óbice 
para que logo se buscase a federación a escala superior (bisbarra, 
provincia, Galicia). Era nesa escala na que funcionaban as re‑
des sociais informais subxacentes que reforzaban as asociacións 
formais, o ideal para crear a rede de confianza ou trust network 
da que falan os sociólogos, Este aparente minifundismo orga‑
nizativo foi obxecto de críticas tanto na época como por parte 
de investigadores posteriormente, pero en ambos os dous ca‑
sos se demostrou que a captación de socios era maior partindo 
dos ámbitos territoriais micro. En segundo lugar, as sociedades 
agrarias e sociedades de instrución compartiron a inestabilida‑
de dende o punto de vista organizativo, coa tendencia ás esci‑
sións, refundacións, faccionalismo, irregularidade no grao de 
actividade real etc. En terceiro lugar, o perfil dos dirixentes das 
organizacións agrarias (sobre todo a nivel federativo supralo‑
cal) e as asociacións en América amosa tamén notables seme‑
llanzas. Nomeadamente, unha posición económica superior á 
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media e un alto capital relacional, derivado da profesión ou ben 
da propia personalidade. Tanto en América como en Galicia 
non era infrecuente que os mesmos individuos (sempre varóns) 
aparecesen simultánea ou sucesivamente ao longo dos anos nas 
directivas de varias sociedades distintas. En cuarto lugar, o grao 
de compromiso dos líderes e da masa dos asociados movíase en 
dous niveis distintos, posto que boa parte da masa dos afilia‑
dos respondía fundamentalmente aos beneficios prácticos que 
podía tirar da pertenza á asociación. Son os incentivos selectivos 
dos que falan os teóricos da acción colectiva, que nunha agraria 
serían os descontos en produtos adquiridos de xeito cooperati‑
vo, por exemplo, e nunha sociedade de instrución, os servizos 
médicos ou de asistencia, ademais do elemento identitario que 
supuña agruparse con persoas da mesma procedencia (isto últi‑
mo máis aínda nun contexto de emigración)15. 

As diferentes monografías demostraron sen ningún xénero 
de dúbidas que o asociacionismo dos emigrados e o societaris‑
mo agrario en Galicia se retroalimentaban. O contraste entre as 
bisbarras é revelador, xa que existe unha correspondencia consi‑
derable. Aquelas zonas, coma o leste e sur de Ourense, ou Qui‑
roga e Becerreá en Lugo, onde a vitalidade do movemento agra‑
rista é inferior á media, amosan tamén igualmente menos pulo 
organizativo en América (Cabo 1999; Núñez Seixas 1998).      
A interacción producíase case exclusivamente na escala das mi‑
croasociacións coas sociedades ou federacións de ámbito parro‑
quial, municipal ou ás veces comarcal. De feito, vaise dar o caso 
de que as sociedades agrarias actúen como delegadas das aso‑
ciacións de emigrantes para monitorizar o emprego dos cartos 
recollidos en América para a construción de escolas, a xestión 
de cemiterios civís e outras melloras promovidas nos lugares de 
orixe16. Pola contra, os centros galegos, que aspiraban a repre‑
15 Para todos os aspectos anteriores, Núñez Seixas (2014), nomeadamente pp. 307‑
‑451, que contrastamos cos nosos propios estudos sobre o movemento agrarista.

16 Exemplos para os anos dez en Teo cos cemiterios civís de Calo e Cacheiras, fronte á 
oposición do clero local, en Domínguez Almansa (1997: 67). Para Salceda de Caselas 
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sentar a toda a colonia galega fronte aos gobernos dos países de 
acollida e o propio Goberno español, optaban por manter unha 
liña apolítica que evitase as divisións internas e os conflitos coas 
administracións que puxesen en perigo a súa obra mutualista e 
asistencial. Por iso as esperanzas postas polas federacións agra‑
rias de ámbito galego como Solidaridad Gallega (1907‑1911) 
ou Acción Gallega (1912‑1915) nas macroentidades, co envío 
de emisarios e a creación de comités de apoio, para reproducir 
a chamada vía irlandesa (apoio masivo dos emigrados ás loitas 
sociais na metrópole), non se viron coroadas polo éxito. 

A interacción entre as asociacións agrarias e as dos emigran‑
tes en América podía darse nos dous sentidos. Con frecuencia 
as segundas impulsaban a aparición de sociedades agrarias alí 
onde non existían ou deixaran de funcionar, e así o estipula‑
ban en moitos regulamentos. Mais tamén podía darse o caso 
contrario: que fosen as organizacións agrarias as que animasen 
os conterráneos en América a organizárense. Ademais do ob‑
vio vencello da veciñanza, existía un substrato ideolóxico de 
mínimos compartido a ambas as dúas beiras do Atlántico. Es‑
taba composto dun devezo de mellora que se podería cualificar 
xenericamente como rexeneracionista, un anticaciquismo —ao 
que se sinalaba como unha das causas últimas da emigración— 
para o que as sociedades agrarias se ofrecían como solución e un 
desexo de potenciar o desenvolvemento educativo e económico 
para combater as causas da emigración. Unha excepción im‑
portante é a dos sindicatos católico‑agrarios, que no seu apoxeo 
cara a 1920 supuñan arredor dun terzo do total de sociedades 
(Martínez López 1989). A presenza de retornados nas directi‑
vas dos seus sindicatos foi escasa, en correspondencia coa des‑
confianza entre os medios eclesiásticos cara á súa influencia no 
ámbito social, educativo e cultural. 

Todo movemento social, que por definición implica o cues‑
tionamento do status quo nalgún aspecto substancial, require 

canto a iniciativas educativas e noutros ámbitos, ver Vázquez e Soutelo (2017: 256‑
‑297); para Coles, Soutelo (2014). 
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dunha mobilización de recursos. Dela depende a aparición e 
a fortuna dunha acción colectiva, e non tanto da presenza de 
motivos de malestar ou da xustiza das reivindicacións17. Eses 
recursos son moi variados e en boa medida foron achegados 
ás organizacións agrarias polas sociedades de instrución. Poden 
ser agrupados en recursos materiais (cartos, edificios, maquina‑
ria para uso colectivo, unha rotativa para botar á rúa un bole‑
tín...), recursos inmateriais (o tempo investido nas actividades 
de apoio, a elaboración de imaxes e mensaxes que reforzasen a 
identidade colectiva) e recursos humanos (socios e directivos 
que alternaban a afiliación e activismo na sociedade agraria ou 
a de instrución en diferentes momentos).

Os intelectuais vencellados a un movemento social son de‑
cisivos no proceso de encadramento ou enmarcamento, é dicir, 
os discursos e interpretacións da realidade que comparten os 
membros dun colectivo. Os marcos permiten percibir a realida‑
de, os obxectivos, os antagonistas e a identidade propia en cla‑
ves que reforcen a axencia e a solidariedade de grupo. No caso 
do agrarismo, ese discurso propio incluiría elementos como a 
exaltación do campesiñado, a demonización do sistema foral, a 
educación como ferramenta de cambio social, entre os máis espa‑
llados. A propia emigración ocupaba un papel central, cunha tri‑
pla función. En primeiro lugar, como proba da maldade intrín‑
seca do sistema político da Restauración (1876‑1923), xa que 
nos medios agraristas se achacaba o éxodo ao caciquismo e á 
corrupción propias da política do réxime canovista, e en moita 
menor medida a causas de tipo económico. En segundo lugar, o 
desempeño dos galegos na emigración servía para contrarrestar 
as visións pexorativas espalladas sobre o seu carácter e en parti‑
cular dos labregos, que os inhabilitarían para calquera empresa 
colectiva (individualismo, egoísmo, pragmatismo extremo...). 
Por último, o mesmo que para os nacionalistas, e só hai que 
lembrar o concepto de «Galicia ideal» acuñado anos despois 
17 Sobre estas cuestións, Tarrow (1997) e McAdam et al. (1999) constitúen excelentes 
visións de conxunto.
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por Castelao, os galegos transoceánicos serían unha reserva de 
cidadanía, non resignados ás eivas da metrópole, conciencia‑
dos polo contacto con outras realidades sociais e dispostos a 
poñer da súa parte para que quedasen atrás as condicións que 
os forzaron a abandonar os seus lugares de orixe. Como sinala 
Ramón Villares (2019: 90), a emigración tivo efectos inversos 
aos casos catalán e vasco. Nestes, a chegada de foráneos acen‑
tuou o paso das elites ao nacionalismo. En Galicia, pola contra, 
foron as masas propias as que en contacto con outras sociedades 
alén mar cobraron conciencia das súas peculiaridades culturais, 
aínda que non fose doado nin automático trasladalo ao plano 
político ou, neste caso, ao asociativo na sociedade de orixe.

RAMÓN CABANILLAS E BASILIO ÁLVAREZ: O VERSO 
E A ARENGA

Ramón Cabanillas (Cambados, 1876‑1959) emigrou xa nunha 
idade madura a Cuba, ondea residiu entre 1910 e 191518. Asis‑
tiu logo dende a distancia ao nacemento e fulgurante traxectoria 
dese lóstrego que supuxo Acción Gallega, a federación agraria 
que coas bandeiras do anticaciquismo e o antiforismo puxo en pé 
o crego Basilio Álvarez coa ambición de unificar a forza das orga‑
nizacións agrarias de todo o país e derrubar as bases do dominio 
dos dous partidos alternantes, conservador e liberal. Nas páxinas 
do cambadés El Cometa aplaudira xa Cabanillas a aparición en 
Madrid da Liga de Acción Gallega en 1910, primeiro ensaio do 
que dous anos despois sería, xa dende Galicia, a federación agra‑
ria que conmovería a sociedade e a política galegas a partir da 
figura de Basilio Álvarez (Rei 2009: 94). A efémera experiencia 
de El Cometa está detrás do autoimposto desterro cubano de 
Cabanillas en setembro dese ano, motivado polas inimizades 
que lle granxearon as súas críticas aos dominadores da política 
local e provincial.
18 A biografía de referencia de Cabanillas é a de Luís Rei (2009), á que remitimos 
para máis detalles dos que é factible incluír aquí.
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En xullo de 1912 Cabanillas retorna por un tempo a Ga‑
licia e o 29 de setembro asiste ao mitin de Acción Gallega en 
Vilagarcía. Alí fica impresionado, coma tantos outros, pola 
oratoria de Basilio Álvarez (Rei 2009: 119). A atracción por 
Acción Gallega viña reforzada pola amizade previa con varios 
dos colaboradores do abade de Beiro, como Ramón Fernández 
Mato (1889‑1980), Manuel Lustres Rivas (1888‑1936) ou o 
propio Castelao, achegado a Acción Gallega dende o seu inicial 
maurismo que tentaba renovar a praxe e as ideas do Partido 
Conservador. Tres semanas despois intervén nun mitin na inau‑
guración do local da Asociación de Agricultores de Ribadumia, 
fundada en febreiro de 1912. De volta en novembro a Cuba, 
asume o mes seguinte a secretaría dun comité de apoio a AG xa 
a finais de 1912, sendo o xornalista Roberto Blanco Torres un 
dos vogais. O devandito comité debía preparar a visita do líder 
de Acción Gallega á illa.

O propio Basilio Álvarez viaxa abofé a Cuba, onde protagoni‑
za unha xeira propagandística pola illa ante nutridos auditorios, 
comezando por un discurso no Centro Galego o 4 de marzo. 
Acción Gallega estaba no cume da súa traxectoria, pero o asasi‑
nato do presidente do Goberno español, o liberal José Canalejas, 
co que establecera unha avinza informal, abriu paso á contrao‑
fensiva dos seus numerosos inimigos. O apoio dos galegos na 
emigración debería contrarrestar eses ataques, cun tento de vía 
irlandesa con gran repercusión propagandística —que incluíu 
a comparanza cos activistas da Land League irlandesa e mais o 
alcume de Parnell galego, en referencia ao líder agrario e nacio‑
nalista irlandés Charles S. Parnell (1846‑1891)— pero escasos 
efectos prácticos. A comparanza con Irlanda, recorrente, proviña 
do desexo de reproducir o apoio que dende os círculos de emi‑
grantes e os seus descendentes nos Estados Unidos se prestou ao 
nacionalismo e á loita contra os terratenentes de orixe anglosa‑
xoa. Esa tripla conxunción de nacionalismo, mobilización pola 
propiedade plena da terra e organizacións en América nunca se 
chegou a plasmar con continuidade no caso galego.
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No que sería unha constante na súa traxectoria, Basilio Álva‑
rez obtén grandes éxitos propagandísticos nos seus diversos ac‑
tos na illa, pero a tradución práctica é moito máis modesta. Para 
comezar, o seu impulso non foi abondo para que os seus sim‑
patizantes se fixesen co control do Centro Galego. As mocións 
presentadas polos partidarios de AG encabezados polo avogado 
Eugenio Mañach resultaron derrotadas polos contrarios a que 
a institución como tal adoptase un posicionamento político. 
A facción do daquela presidente do Centro, o comerciante es‑
tradense Ángel Barros, era desafiada por un grupo encabezado 
precisamente por Mañach, co apoio de intelectuais galeguistas 
como Cabanillas e Blanco Torres (Vidal 2006: 156). Tamén se 
rexeitará a proposta de Unión Orensana de abrir unha subscri‑
ción para financiar unha rotativa para Acción Gallega. 

Cabanillas fica fascinado pola figura de Basilio e converti‑
do para a súa causa. Basilio tamén enxerga nel o poeta social 
que traduza en versos a épica das súas campañas agraristas e 
dálle un pulo a un autor que, na altura, só publicara os seus 
versos na prensa, nomeadamente na revista habaneira Suevia. 
Cabanillas fica vencellado ao agrarismo na versión basiliana por 
dúas circunstancias. Primeira, No desterro, o seu primeiro poe‑
mario, publícase practicamente ao mesmo tempo que Abriendo 
el surco. Manual de lucha campesina, que recollía os discursos 
do abade de Beiro nos meses precedentes. Segunda, o propio 
Basilio asina o prólogo e dedícalle unhas gabanzas que se cadra 
pousaban demasiada responsabilidade nos ombreiros dun poeta 
principiante, aínda que a súa traxectoria posterior o consagrase 
como un dos principais poetas en lingua galega. Parangoná‑
bao nada menos que a Manuel Curros Enríquez, falecido cinco 
anos antes: «Ya hemos encontrado al poeta, al gran poeta que 
nos llevaron el día que enterraron a Curros»19. No mesmo sen‑

19 O prólogo de Basilio Álvarez da primeira edición xa non será en cambio recollido 
na edición coruñesa de 1926, o que pode interpretarse, xunto coa desaparición de 
varios dos poemas máis comprometidos, como unha tentativa de distanciarse da 
identificación tan estreita co agrarismo.
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tido, describíao como o intérprete máis fiel dos sentimentos 
populares e como un perseguido polos poderosos, unha auréola 
que completaba a equiparación co poeta ourensán20.

Doutra banda, Basilio semellaba ter posto atención unica‑
mente nos poemas de contido social, que eran unha minoría no 
conxunto do poemario fronte aos intimistas. De aí as seguintes 
afirmacións:

Su lira no baila la muiñeira al rededor de las lágrimas, pero vi‑
bra flageladora al espetarse en la carcoma, en las entrañas, en la 
misma médula. Trae una centella en el alma, pero el brillo mar‑
ca una trayectoria rectilínea, noble, adusta. [...] Lectores: Aquí 
está un poeta que no quiere llorar. Y tiene razón. Ya era hora 
de que las estrofas de nuestros vates sonasen a cadenas rotas21.

En diferentes ocasións o líder de Acción Gallega exhortaría 
os poetas galegos para que puxesen a súa pluma ao servizo das 
reivindicacións populares e Cabanillas semellaba a resposta aos 
seus pedimentos22.

20 Curros sufriu en 1880 un proceso por ataques contra a relixión promovido polo 
bispo de Ourense Cesáreo Rodrigo Rodríguez tras a publicación de Aires da miña terra. 
Condenado en primeira instancia, gañou o recurso pero perdeu o seu posto de funcio‑
nario e debeu emigrar a Madrid e posteriormente a Cuba. No momento en que escri‑
biu ese limiar, o propio Basilio estaba ameazado por un proceso eclesiástico promovido 
polo bispo Eustaquio Ilundain, que remataría ao ano seguinte coa súa suspensión a 
divinis, o que podía mover tamén a comparacións a aqueles lectores que estivesen ao 
tanto dos acontecementos. No desterro inclúe o poema «Curros Enríquez», no que Ca‑
banillas reivindica ao poeta ourensán e o sitúa no ceo, un xeito de criticar á xerarquía 
eclesiástica en liña coa interpretación da acción social católica que invocaba o abade de 
Beiro. O titulado «Savonarola» pode interpretarse de xeito metafórico na mesma liña.

21 Da edición orixinal só cinco poemas serían encadrables como poesía cívica: «Cami‑
ño adiante», «Savonarola», «O que non morreu», «Saraibiñas» e «A Basilio Álvarez». 
En «Saraibiñas» faise unha mención expresa ás sociedades agrarias como instrumento 
de superación das inxustizas, algo que, como se mencionou, era pouco habitual.

22 Por exemplo nunha entrevista en El Radical (Madrid) do 19/II/1914, na que cha‑
maba a «plantarse en seco ante el gemir de literatos y poetas para que dejen de llorar 
y canten las convulsiones de las montañas como pide nuestra extirpe [sic] celta». 
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A edición orixinal publicada na imprenta La Universal na 
Habana, estaba composta por cincuenta poemas, ademais do de‑
vandito limiar e un epílogo en castelán do escritor e xornalista 
ourensán afincado en Cuba Abdón Rodríguez Santos. Cando No 
desterro aparece reeditado trece anos máis tarde na Coruña dentro 
da Biblioteca Lírica Lar, faino remodelado por completo, pois 
só inclúe vinte e tres dos poemas orixinais e engade, en troques, 
dez novos (Pena 2009: 29). Un dos que desaparece, aínda que 
en 1915 fora incluído en Vento mareiro, o seu segundo libro, foi 
precisamente «A Basilio Álvarez». Esta proclamación de Basilio 
como caudillo dos agrarios galegos remataba coa exhortación 
«¡Sementador, xa é hora de da‑lo berro e comeza‑la sega!». Como 
sinalou no seu día José Antonio Durán (1981: 79), unha novida‑
de era a ausencia total da nostalxia pola fidalguía, dos señores, que 
estaba ben presente antes en Curros ou Pondal e seguiría estando 
en contemporáneos do de Cambados como Ramón Otero Pe‑
drayo. A aposta polas xentes sinxelas é omnipresente, exaltándose 
a sabedoría popular («Ditos dos vellos») ou presentándoas como 
vítimas dos abusos dos poderosos («¡Probiña da tola!»).

Basilio marcha de Cuba o 25 de abril, despois dunha velada 
de despedida no teatro Politeama e un derradeiro mitin públi‑
co no parque de Casa Blanca. Roberto Blanco Torres (daquela 
redactor do diario El Comercio) e Ramón Cabanillas proxec‑
taron lanzar na illa un semanario afín a AG chamado La Voz 
Gallega, mais non conseguiron plasmalo nos feitos (Domingo 
Cuadriello 2004: 83). O diagnóstico de Blanco Torres sobre o 
impacto superficial da visita de Basilio a Cuba reflectiuno en 
varios artigos (VV.AA. 1999: 138‑140) e á mesma conclusión 
chega Núñez Seixas (2019), para quen a visita tivo moito máis 
impacto no eido propagandístico que práctico. Nese sentido, 
un dos froitos máis salientables sería gañar para a súa causa un 
poeta como Cabanillas, de indubidable calidade en termos es‑
tritamente literarios e á vez coa capacidade para conectar cun 
amplo auditorio.
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En Vento mareiro o seu compromiso con Acción Gallega se‑
gue patente, mesmo cun poema que leva ese título, ben coma 
noutros, un total de oito, que remiten á retórica e aos temas do 
discurso basilista, como «Lume no pazo», «A un cacique» ou 
«A fouce esquecida», entre outros. En Vento mareiro inclúese o 
famoso himno de Acción Gallega, escrito dous anos antes23. Da 
Terra asoballada (1917) continuará a combinación de lirismo, 
costumismo e poesía cívica, agora marcada polo seu compro‑
miso coas recentemente fundadas Irmandades da Fala —que o 
proclaman «o poeta da raza»— e a incorporación de elementos 
célticos, Castela como referente negativo ou a irmandade étnica 
con Irlanda. Nos anos vinte a poesía de Cabanillas dá un xiro 
culturalista do que a máxima expresión é Na noite estrelecida 
(1926), unha adaptación do mito artúrico; e xa na posguerra, 
marcada polas duras experiencias persoais e colectivas, Cabani‑
llas refuxiarase nos temas de raizame folclórica ou mística.

No verán de 1915 Cabanillas abandona definitivamente a 
illa caribeña e regresa a Galicia, aquí inicia un periplo de pro‑
saicos empregos cos que alimentar a súa numerosa prole. A súa 
relación con Basilio Álvarez delongarase no tempo. Cando se 
fundan as Irmandades da Fala a finais de 1916 posicionarase, 
en van, en prol dun entendemento destas co antigo abade de 
Beiro, fronte aos prexuízos de significados irmandiños como 
Antón Vilar Ponte. En Da terra asoballada dedícalle un novo 
poema («Capitán! Capitán! Chámate a Terra!»), no que o urxe 
a regresar de Madrid, onde Basilio se refuxiara na actividade 
xornalística, nomeadamente en El Parlamentario, logo da súa 
suspensión a divinis por parte do bispo de Ourense e o devalo 
de Acción Gallega. O antiurbanismo viña reforzado aquí pola 
xenreira contra a capital do Estado.

23 No Heraldo Gallego (Ourense) número 3 (25‑XI‑1913) améntase que na V Asem‑
blea Agraria de Ribadavia os agrarios locais interpretaron na honra de Basilio o him‑
no de Cabanillas, con música do mestre Campos.
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¡Ou vello loitador! Torna ós teus eidos
Que os tempos son chegados...
¡Fuxe dese Madrí, desa esterqueira
goio de cobras e niñal de sapos,
apodrecido ventre dunha España
que se desfai a anacos!

Basilio Álvarez volvería tentar capitalizar a forza das aso‑
ciacións agrarias a comezos dos anos vinte, ata conseguir po‑
ñer en pé a Confederación Regional de Agricultores Gallegos 
(1922), e na Segunda República aínda poñería ao servizo do 
Partido Radical o que restaba do seu prestixio entre o campe‑
siñado organizado. Porén, Cabanillas xa non se compromete‑
ría en ningunha desas empresas, máis alá e de xeito esporádico 
na forma dalgún poema co gallo por exemplo da matanza de 
Sobredo de 1922 no decurso dunha protesta antiforal. Outra 
cousa é que os seus poemas de combate se seguisen a repro‑
ducir na prensa agrarista e que se mantivese a amizade con 
Basilio. Ao longo de 1921 tamén publicou algúns artigos e 
poemas (baixo a epígrafe de O poeta da raza) dende Madrid 
no diario recentemente fundado por Basilio en Ourense, La 
Zarpa (Rei 2009: 246). Basilio gabará Na noite estrelecida en 
1927, cando Cabanillas entra na sección de galego da Real 
Academia Española, como «el libro más bello escrito en len‑
gua gallega» (Cabo 2022). Cando en maio de 1927 se lle 
renda unha homenaxe en Vigo, Basilio Álvarez dedicaralle a 
Cabanillas os seus Zarpazos dese día24. En setembro de 1930 
volveron coincidir como dous dos asinantes do Compromiso 
de Barrantes, posicionamento argallado por Manuel Portela 
Valladares de cara á etapa que se intuía que se abriría tras a 
superación da ditadura de Primo de Rivera, nucleado arredor 
da reivindicación da autonomía para Galicia. 

24 La Zarpa (8‑V‑1927). Nalgún deles insistía aínda nunha dimensión de poesía de 
combate que Cabanillas deixara atrás xa había anos: «¡Tu rebeldía es el calvario! ¡Pero 
sigue, poeta, que la cruz está en la cumbre!».
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Posiblemente Basilio estaría detrás do nomeamento de Ca‑
banillas como vogal no Consejo Nacional de Cultura en febrei‑
ro de 1934, baixo o Goberno do radical Alejandro Lerroux; e o 
ano seguinte foi nomeado director da Escuela Nacional de Cie‑
gos y Sordomudos de Madrid (Rei 2009: 378 e 392). Tamén 
recomenda o fillo Xosé cando queda cesante no seu traballo 
no Ministerio de Economía en termos inequívocos: «Tengo en 
ello un vivísimo interés por tratarse de ayudar y complacer a 
mi amigo muy querido el poeta Cabanillas, padre del interesa‑
do, el escritor que acaso mas [sic] ha contribuido a despertar el 
sentimiento y la conciencia ciudadana de mi pueblo gallego»25. 
En 1938 a súa amizade de anos con Basilio Álvarez foi un dos 
argumentos do expediente que se lle abriu a Cabanillas cuestio‑
nando a súa fidelidade ás autoridades golpistas, unha vez pasara 
da zona republicana á nacional, aínda que finalmente quedase 
case sen consecuencias (Rei 2009: 417).

Só a cesura da Guerra Civil foi capaz de separar as súas 
traxectorias. Basilio Álvarez, tolleito e náufrago de sucesivos 
fracasos, remata un triste periplo no exilio e morre finalmente 
no Centro Español de Tampa en 1943. Cabanillas, pola súa 
banda, falecería no seu Cambados natal en 1959 e a súa pro‑
dución de posguerra, na que nada xa quedaba dos acesos versos 
de combate da súa primeira etapa, estivo marcada polo refuxio 
nos temas folclóricos e relixiosos. Dúas figuras excepcionais que 
morreron separados no tempo e no espazo, pero cuxas traxec‑
torias se cruzaran a partir da aparición do libro que o lector ten 
agora nas súas mans.
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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. 
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RAMÓN CABANILLAS 
(Cambados 1876-1959) 

Despois de estudar no seminario compostelán de 
San Martiño Pinario, traballa como oficial de conta-
bilidade na súa vila natal, onde funda e dirixe os 
xornais El Umia (1907) e El Cometa (1910); neste 
adhírese á causa redencionista e anticaciquil do 
sindicato agrario Acción Gallega de Basilio Álvarez. 
Na emigración cubana (1910-1915) abraza o 

galeguismo como ideoloxía e publica os poemarios 
No desterro (1913) e Vento mareiro (1915).
En 1916 intégrase nas Irmandades da Fala e 

colabora con poemas emblemáticos en A Nosa 
Terra, voceiro do ideario do movemento. En 1917 
publica Da terra asoballada, poemario que recolle a 
forte loita dos nacionalistas das Irmandades contra 
o caciquismo que asoballaba o país. Para A. Villar 
Ponte, pasou a ser «Poeta da Raza» e «primeiro 
poeta nacional de Galicia». 
A súa obra A man de Santiña inaugura no 1919 o 

Conservatorio Nazonal do Arte Gallego, que creara a 
Irmandade da Coruña; e na primavera de 1920 
remata O Mariscal, lenda tráxica en verso sobre Pardo 
de Cela, escrita en colaboración con A. Villar Ponte.
Na II República está lonxe fisicamente da Terra e 

emocionalmente afastado do galeguismo. En xuño 
de 1937 volve a Galicia, onde dende finais dos anos 
40 se embarca de cheo na batalla sociocultural do 
galeguismo de posguerra; no 1949 publica Camiños 
no tempo, que inicia o proxecto editorial Bibliófilos 
Gallegos, e no 1951 a súa Antífona da cantiga 
inaugura o proxecto sociocultural de Galaxia. 

Datos biográficos extraídos de Fernández Rei, Francisco: Ramón Cabanillas. 

Publicado o 3/6/2017 no Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega) 

http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=580. 
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No desterro, o primeiro poemario de Ramón Cabanillas, 
ve a luz na Habana en 1913 cun limiar de Basilio Álvarez que 
o consagra como poeta social por excelencia, aínda que en 
termos estritos os poemas desa índole fosen minoritarios no 
conxunto do volume. Nesa cidade e nesa data entrecrúzanse 
as súas traxectorias biográficas e, simbolicamente, tamén 
conflúen tres dos fenómenos definidores da experiencia 
colectiva dos galegos do século XX: o galeguismo, a emigración
e o agrarismo. A través da biografía e da obra do poeta de 
Cambados é posible aproximarse a estes tres fíos da historia 
recente de Galicia, así como o seu reflexo na literatura. 
Tamén se tenta profundar na relación, prolongada ao longo 
de máis de tres décadas, entre Cabanillas e quen, con xustiza 
ou sen ela, remataría por personificar na memoria popular un
movemento tan complexo e multiforme como foi o agrarismo 
galego: o abade de Beiro, Basilio Álvarez.
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