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O CENTRO GALEGO DA HABANA NAS PÁXINAS

DE BOHEMIA

Dende a súa fundación o día 23 de
novembro de 1879, o Centro Galego da
Habana dispuxo de órganos de información de
prensa escrita que actuaron como voceiros
directos ou ben publicitaron ampla e xenerosa-
mente as súas actividades. A consulta de cabe-
ceiras como Galicia Moderna, El Eco de
Galicia, Follas Novas, Cultura Gallega, Suevia
ou La Tierra Gallega certifica isto que apunta-
mos: celebracións de bailes, axudas á
Sociedad de Beneficiencia de Naturales de
Galicia, conmemoración de efemérides, deci-
sións internas do Centro, iniciativas benéficas
ou mutualistas, desenvolvemento do propio
Centro nos ámbitos da docencia, sanidade, cul-
tura, corpo social ou lecer foron obxecto de
centos, milleiros de notas ou de artigos máis
extensos. Convirá porén non esquecer que non
faltaron publicacións moi críticas, sobre todo
con persoas e grupos rectores daquela socieda-
de, e así acontece, por citar só un par de casos,
con La Tierra Gallega (1894-96), de Curros
Enríquez, ou coa súa posterior e homónima
dirixida en 1915 por Roberto Blanco Torres,
admirador incondicional do vate e xornalista
celanovés. Tampouco en cabeceiras como
Suevia, La Alborada ou Follas Novas faltan
manifestacións críticas que reflicten, nuns
casos, enfrontamentos ou liortas persoais; nou-

tros, discrepancias ideolóxicas de grupos ou
denuncias de feitos e condutas de tipo caciquil
carentes de ética. Ao respecto, en La Tierra
Gallega de Blanco Torres constan as diatribas e
sátiras dirixidas a persoeiros do Centro
(Armada Teixeiro entre eles) e nin o mesmo
Ramón Cabanillas, que ocupaba un cargo de
responsabilidade no Gran Teatro Nacional do
Centro, saíu ben librado1.

As numerosas comunidades de inmigran-
tes (e as súas sociedades) afincadas en Cuba e
aínda a poboación norteamericana establecida
na illa tiveron a súa prensa específica, que
coñeceu canles idiomáticos en galego, caste-

INTRODUCIÓN

1 Vx. o poema, anónimo, que comeza “-Cabanillas / por que chillas”, en La Tierra Gallega, nº 3, p. 4, A Habana (25-IV-1915). 

Galicia Gráfica, A Habana, nº 2 
(16-VIII-1913). O Pazo do Centro

Galego xa case rematado.
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lán2, catalán3, inglés ou vasco de acordo con
cabeceiras como A Gaita Gallega, Diario
Español, El Catalán, The Havana Post ou Laurac
Bat, algunhas delas xa activas no século XIX.
Por certo que a finais do anos vinte, ademais
de The Havana Post, publicábanse na Habana
The Evening news e Havana evening telegram.
Porén, como toda a prensa inmigrante en xeral,
a galega  operaba igualmente nunha liña cen-
trípeta, informando da vida societaria dos
galegos no país e, paralelamente, das novas
producidas en Galicia, sen entrar na vida
cubana, aínda que non faltaran algunhas infor-
macións. Intensifícase esta situación dende
comezos do século XX coa independencia do
país, a República de Cuba, que foi desenvol-
vendo unha prensa propia variada e moderna.
De feito, xa dende o século XIX, nesta prensa
galega de Cuba é difícil sorprender a presenza
de colaboradores cubanos. Dos que colabora-
ron (ou viron os seus textos reproducidos)
podemos mencionar a Joaquín N. Aramburu
(un dos de máis frecuente presenza) xunto con
Aniceto Valdivia (Conde Kostia), Mercedes
Vieito Bouza, Fernando Ortiz, Jorge Mañach,
Fernando Lles, Próspero Pichardo Arredondo,

Diwaldo Salom, José Mª Chacón y Calvo,
Rafael Montoro, Olga Navarro, Manuel
Rodríguez Rendueles, Salvador Salazar, José
Ángel Buesa, Guillermo de Montagú,
Wenceslao Gálvez, Arturo Doreste, Ramón
Vasconcelos, Emilio Bobadilla, Andrés Núñez
Olano, Agustín Acosta, Juan Marinello, nomes
que foron puntualmente localizados polo inves-
tigador Jorge Domingo Cuadriello4.

Á altura do ano 1915 ningún medio de
prensa de Cuba5 era alleo á poderosa presen-
za da sociedade coñecida como Centro
Galego, que, ademais de contar con 41.508
socios (en 1920 pasarían de 60.000, nunha
etapa de imparable crecemento), reformaba a
súa estrutura social creando, o día primeiro de
abril, a primeira Asemblea de Apoderados,
máximo órgano reitor do Centro, cunha Mesa
de Asemblea presidida por Secundino Baños e
logo por Enrique Milagros. A Comisión Exe-
cutiva nomeada pola Asemblea estaba presidi-
da, naquel 1915, por Antonio Villaamil. O
impacto do Centro na capital cubana tivo que
ser espectacular en 1914 coa inauguración do
novo Pazo Social da entidade, que tivo un custo
de máis de dous millóns de pesos. O pagamen-
to desta cantidade foi posible pola colabora-
ción da Caixa de Aforros, que nacera en 1906
no seo do mesmo Centro.

Rematadas as obras do novo Pazo Social
e do Pavillón “La Benéfica” en 1914, ao ano
seguinte, 1915, o Centro inaugura o Gran
Teatro Nacional no citado edificio, ofrecendo
unha tempada operística ao cargo dunha com-
pañía procedente da Scala de Milán e dirixida
polo mestre Tullio Serafín. O mesmo Enrico
Caruso ía asombrar o público d’A Habana
poucos anos despois coa súa voz.

Deixamos escrito que a prensa galega6 de
Cuba non opinaba sobre a realidade cubana,
o que non significa que fora allea á prensa do
país, coa que mantiña relacións de afecto e
cortesía7. Así, non eran infrecuentes as infor-
macións dos xornais e revistas cubanos sobre a

2 Nesa lingua tivo amplo desenvolvemento a prensa canaria en cabeceiras como: Las Afortunadas (1893), Islas Canarias (1908), El
Eco de Canarias (1909), Cuba y Canarias (1906, 1912 e 1922), Atlántida “Pro Canarias” (1916), Canarias (1917), El Guanche (1923
e 1924), Patria Isleña (1926), Hespérides (1930), Canarias en Cuba (1946) e algunha outra. 

3 Cabeceiras en catalán e tamén en castelán da prensa catalá rexionalista en Cuba foron: Catalunya (1907), La Nova Catalunya

(1908), Vida Catalana (1914), o satírico ¡Cucut! (1917), o Butlletí Foment del teatre catalá (1918) ou Per Catalunya (1942).

4 Jorge Domingo Cuadriello, Los españoles en las letras cubanas durante el siglo XX, Sevilla: Renacimiento, 2002; pp. 235-258.

5 Xornais e revistas de importancia mantiñan na Habana a xornalistas chamados “cronistas de sociedades españolas”, encargados
de informar da actualidade das comunidades e sociedades de españois na Illa. Temos, neste sentido, o testemuño da revista Cultura Gallega
(1936-1940), onde hai numerosas notas e alusións a aqueles cronistas que traballaban para Diario de la Marina, Pueblo, El Mundo,
Avance, El País e outros medios de prensa.

6 Na década primeira do século XX, cando nace Bohemia, aparecen novas cabeceiras de prensa galega como: Galicia en América
(1904), Juventud Gallega (1905), Santos e Meigas (1908), A Terriña (1908), Almanaque Gallego (1909), Airiños d’a miña terra (1909)
e El Ideal Gallego (1909). 

7 A chegada de Curros Enríquez á Habana en 1894 foi saudada por un amplo sector da prensa da cidade que ofrece as súas páxi-
nas ao prestixioso poeta e xornalista galego. En termos de afecto saúdano El Fígaro e El Hogar entre outros.

Suevia, nº 4, A Habana (29-II-1912). 
O Centro Galego en obras.
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comunidade galega encauzadas a través das
actividades do suntuoso e acreditado Centro
Galego. Convirá precisar que o diario máis
importante dos habidos na Illa, o Diario de La
Marina (1832-1960), e outras cabeceiras con-
taron con importante presenza de españois –e,
por suposto, de galegos– como fundadores,
directores ou colaboradores das súas páxinas.
Era habitual, xa que logo, que a prensa cuba-
na ou hispano-cubana saudara a aparición de
novas cabeceiras galegas; sirvan de exemplos
A Gaita Gallega (Armada Teixeiro e Lugrís
Freire), Diario de la Familia e La Tierra Gallega
(Curros Enríquez), Suevia (Carballal Lafour-
cade), Cultura Gallega (Adolfo Víctor Calveiro
e Eladio Vázquez Ferro), Galicia (Vicente
López Veiga), Follas Novas (J. Ramil e A. de P.
Cea), El Eco de Galicia (Waldo Álvarez Insua),
Galicia Moderna (José Novo García), Vida
Gallega (Antonio Docampo y de la Fuente),
Loita (Xerardo Álvarez Gallego), etc., que foron
recibidas con simpatía nos medios xornalísticos
habaneiros.

O caso concreto que nos ocupa, e que qui-
xemos encadrar baixo diferentes coordenadas,
é o número monográfico de homenaxe ao
Centro Galego que no ano 1915 (concretamen-
te o 25 de abril) tira a habaneira Bohemia,
facendo coincidir tal circunstancia coa recente
apertura do novo Pazo Social do Centro
Galego, feito ao que xa aludimos. Bohemia
“revista semanal ilustrada”, aparecera o día 10
de maio de 1908, interesada, sobre todo, en
asuntos culturais e máis concretamente no artís-
tico-literario. Miguel Ángel Quevedo Pérez foi o
seu fundador, propietario, administrador e
director. A parte artística estaba ao coidado do
pintor Antonio Rodríguez Morey. Foi esta revis-
ta pioneira no uso da tricromía nas cubertas e
xa en 1914 tiraba 40 páxinas. Nos anos vinte
a súa tiraxe descendeu aos 4.000 exemplares e
en 1927 pasou ao posto de director Miguel A.
Quevedo y de la Lastra. Dende 1915 subtitulá-
base revista de “Ilustración Mundial”. En 1931
foi suspendida polo goberno do ditador
Gerardo Machado, co que a publicación esta-
ba enfrontada dende os anos vinte. Nesta déca-
da dos trinta foi a publicación cubana e aínda
hispanoamericana de máis tiraxe e difusión.

Nos anos corenta, Bohemia8 pasou de ser
unha revista literario-artística ilustrada con gra-
vados a cores polos mellores debuxantes e pin-
tores cubanos (Valderrama, Menocal, Massa-
guer, Romañach), interesada na creación litera-
ria e na crítica e información de cine, artes

plásticas, música ou teatro, a unha publicación
de información xeral, dirixida a un público
amplo e atenta á actualidade da vida nacional,
como acredita a sección “En Cuba” (aberta en
xullo de 1943), levada polos xornalistas
Enrique de la Osa e Carlos Lechuga. Denunciou
daquela, nos anos corenta, a corrupción da
vida política cubana e o intervencionismo nor-
teamericano. En 1944 propiciou, por medio do
xornalista Guido García Inclán, unha campaña
de dignificación da tumba de José Martí e con-
seguiu ao efecto a axuda económica do
Congreso da República. Na defensa das xentes
marxinadas e no ataque ao latifundismo e ao
capitalismo e mesmo na simpatía pola
República española no exilio, Bohemia chega-
ba ao ano 1945. Por certo que a República
española tivo publicacións amigas ou favora-
bles na prensa cubana ou hispanocubana, con
especial intervención de varios significados
xornalistas galegos. Entre estes Xerardo Álva-
rez Gallego dirixiu Nosotros (1938), da que
posteriormente sería director Francisco
Mayobre; Loita (1939), Voz de España (1940)
e Crónica de España (1938). O citado
Francisco Mayobre ía dirixir en 1950 España
Republicana. Outras publicacións como Revista
de España (1938), da que se encargaba ao
parecer Ángel Lázaro; Política (1937), voceira
da esquerda republicana española; Mensajes
(1937), voceira do Círculo Republicano espa-
ñol, ou Facetas de actualidad española (1937),
moi interesante no literario, defenderon tamén
a causa republicana. 

Con posterioridade a esa data (remate da
II Guerra Mundial) Bohemia experimentou un
cambio de orientación radical cara a unha acti-
tude nacionalista e aburguesada, compracente

8 Vx. Diccionario de la literatura cubana, A Habana: ed. Letras Cubanas, 1980, tomo II; pp. 140-143.

Suevia, nº 4, A Habana, (29-II-1912). 
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co modo de vida norteamericano e declarada-
mente contraria ao socialismo, marxismo e
comunismo. A tiraxe coñece estas importantes
cifras: 125.000 exemplares en 1948 e
260.000 en 1953.

Posicionouse Bohemia, porén, en contra
do goberno de Fulgencio Batista, polo que
sufriu meses de censura. Publicou en 1958
unha reportaxe sobre os rebeldes de Sierra
Maestra e chegou, nese ano, aos 500.000
exemplares. Ao ano seguinte, en números que
celebraban a loita e o triunfo da Revolución,
Bohemia tira 1.000.000 de exemplares. Mais
en 1960 o director, Miguel A. Quevedo y de la
Lastra, marcha ao exilio e a revista é intervida
polos traballadores ao tempo que Enrique de la
Osa pasa a ser o seu director.

Na actualidade Bohemia (Revista Ilustrada
de Análisis General) está dirixida por José R.
Fernández Vega, sae quincenalmente e tira
100.000 exemplares. É decana da prensa his-
panoamericana. Para conmemorar o seu cente-
nario, prepara unha edición especial de 160
páxinas que reproducirá algúns dos seus mello-
res artigos. Hai na actualidade unha Bohemia
en versión dixital.

Bohemia fixo un labor de apoio á consoli-
dación da identidade nacional cubana e desen-
volveu tamén o xornalismo de investigación.
Ata 1959 a revista foi antiimperialista e antico-
munista. Defendeu a burguesía do país. Coa
Revolución, foi seguidora dos postulados do
socialismo e da figura de Martí. De 1960 a

1971 Enrique de la Osa dirixiu as súas páxi-
nas. Prestixiaron Bohemia as sinaturas de Juan
Marinello, A. Hernández Catá, Francisco J.
Pichardo, Luis R.  Embil, Fernando Ortiz, Jorge
Mañach, Félix Pita Rodríguez, E. Labrador
Ruiz, Ramón Guirao, Onelio J. Cardoso,
Regino Pedroso, Dora Alonso, Mirta Aguirre,
Raúl Roa, Emilio Roig de Leuchsenring, Xosé
Neira Vilas, etc.

Esta referencia a Bohemia quizais deba
ser completada con datos da prensa cubana
nas dúas primeiras décadas do século XX, é
dicir, nas primeiras décadas da República de
Cuba, posta en marcha en 1902 con Tomás
Estrada Palma como primeiro presidente.
Trátase, en xeral, de anos de crecemento e
expansión e tamén de modernización da pren-
sa escrita, aínda que a duración dalgunhas
cabeceiras fora efémera de abondo. Téñase en
conta que no bienio 1902-1903 circulaban na
Habana arredor de 50 publicacións, que se
duplican en número ao final dese mesmo perí-
odo. Unha parte do total pertence á prensa
emigrante (Galicia, Follas Novas, El Eco
Montañés, El Heraldo de Asturias9) co engadi-
do da que defende intereses españois e que
encabeza o poderoso Diario de la Marina, diri-
xido por Nicolás Rivero (amigo de Curros
Enríquez) ata 1919, cando o substitúe o seu
fillo, José Ignacio Rivero, e, ao seu carón, La
Unión Española, El Comercio ou El Avisador
Comercial. Precisamente cando en 1907 des-
aparece La Unión Española, é o Diario
Español, fundado por un grupo de xornalistas
encabezados polo ferrolán Adelardo Novo, o
que se converte no xornal de mellor acollida na
colonia española (despois, naturalmente, do
Diario de la Marina). Desaparecido o Diario
Español, xurdiu en 1922, como alternativa, o
Correo Español, de signo clerical, conservador
e patrioteiro. Estas catro cabeceiras citadas dis-
tribuíanse por todos os recunchos da Illa. A
pegada española, colonial, figura así mesmo
en cabeceiras de comezos do novo século: La
Fraternidad Española (Pinar del Río), El Correo
Español (Sagua la Grande), Boletín Oficial de
la Colonia Española (Cienfuegos), La colonia
Española (Santiago), etc. En fin, xa en 1902,
en Santiago, cidade de 45.000 habitantes, cir-
culaban oito publicacións de prensa, que che-
gaban a quince en Cienfuegos, con 15.000
habitantes.

A comezos do século XX proseguía a súa
xeira o Diario de la Marina, fundado en 1832

9 A prensa asturiana foi tamén moi importante no contexto da prensa rexional española en Cuba. Lembremos ao respecto outras cabe-
ceiras como Crónica de Asturias (1907 e 1908), Avilés (1911), Asturias (1914), Voz Astur (1918), El Progreso de Asturias (1919), Ideal
Astur (1922) ou  Eco Astur (1924).

Suevia, nº 4, A Habana, (29-II-1912). 
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(aínda que con esa cabeceira aparecera en
1944); El Nuevo País (1899), voceiro da Xunta
Autonomista e dirixido en principio por Ricardo
del Monte e José M. Gálvez; La Lucha (1885),
vespertino dirixido por Antonio San Miguel,
que tivo o favor do público durante máis de
catro décadas; The Havana Post (1899), que en
1907 puxo en marcha unha edición en español
ao cargo de Arturo R. de Carricarte; La
Discusión (reaparecida en 1898), dirixida por
Manuel M. Coronado e, conxuntamente, cabe-
ceiras de provincias como El Camagüeyano
(1900), La Correspondencia (1898), de
Cienfuegos; El Imparcial (1886), de Matanzas,
ou El Fénix (1894), de Sancti Spiritus.

Importantes cabeceiras xurdidas na déca-
da 1900-1910 foron El Mundo (1901), dirixi-
do por Rafael Govín, considerado como a pri-
meira empresa xornalística moderna de Cuba e
centrado na dimensión puramente informativa;
Cuba (1907), dirixido por Ricardo del Monte;
El Triunfo (1907), conducido por Modesto
Morales Díaz ou La Prensa (1909) de Carlos E.
Garrido. Na década seguinte viron a luz entre
cabeceiras relevantes como El Día (1911), fun-
dado por un grupo de xornalistas procedentes
de Cuba; La Noche (1912) de Marco Antonio
Dolz, sucedido como director por Antonio
Iraizoz en 1913; Heraldo de Cuba (1913),
levado primeiramente por Márquez Sterling,
que en 1915 fundaría La Nación, e outros.

Polo que atinxe ao terreo das revistas,
Bohemia estivo acompañada de El Fígaro
(1885-1943?), cuxa temática deportiva pasou
a ser exclusivamente literaria en 1888, ano en
que se subtitulaba “Periódico literario y artísti-
co”. Manuel S. Pichardo e Ramón A. Catalá
deron vida e pulo ás súas páxinas. Ao seu
carón, Cuba y América (1897-1917), da que
Raimundo Cabrera foi primeiro e único direc-
tor. Revista ilustrada, tirou algún número en
Nova York. Outras cabeceiras da primeira
década do século XX foron Azul y Rojo (1902),
“Revista universal ilustrada” que fundou e diri-
xiu Alfredo Montes, e Letras (1905), quincena-
rio literario de N. Carbonell e C. Garrido.
Outras cabeceiras de alto interese foron Cuba
pedagógica (1903), educativa e literaria, ou a
Revista de la Biblioteca Nacional, que perco-
rreu unha primeira andaina de 1909 a 1912 e
da que foi fundador Domingo Figarola-
Caneda. En 1910 reaparecía a Revista
Bimestre Cubana, fundada en 1831 por
Mariano Cubí i Soler, e coa nova década xur-
dían Gráfico (1913), de Conrado W.
Massaguer, de información mundial, moi
importante polo seu material fotográfico; Social
(1916) dirixida igualmente por Conrado W.

Massaguer, distinguida no literario e no gráfi-
co, con E. Roig de Leuchsenring como director
literario e colaboradores mozos que anos des-
pois integrarían o Grupo Minorista; Chic. La
revista de lujo (1917), que se ocupou da cróni-
ca social da Habana sen esquecer meritorios
traballos no literario e artístico, chegando ata
1959; e tamén Carteles (1919), fundada por
Óscar H. Massaguer, publicación outra volta
artístico-literaria e editada pola mesma empre-
sa que tiraba Bohemia en 1954. De gran éxito
en anos posteriores á Revolución, dedicou aten-
ción especial ao conto literario de escritores
cubanos e norteamericanos.

Haberá que engadir, como remate deste
apartado, que un sector da prensa cubana no
período 1900-1950 tivo graves problemas con
diferentes gobernos e coñeceu intres de suspen-
sión e ata a desaparición dalgunhas cabecei-
ras. Algúns estudosos falan da pegada neoco-
lonial norteamericana como resultado da entra-
da do capital estadounidense neste sector, que
dende logo dispuxo de avances tecnolóxicos
que propiciaron inmediatez e amplo alcance
informativos, pero tamén tivo que soportar a
dependencia ideolóxica do poder político en
etapas de gobernos ditatoriais. Abondan o sen-
sacionalismo e a crónica social; sobreviven
apenas a prensa obreira ou estudantil, a preo-
cupada pola poboación negra, polo proletaria-
do do campo ou pola muller.

Polo que atinxe a este nº 17 do ano VI de
Bohemia editado o 25-IV-1915, consta dun
total de 40 páxinas numeradas, das que 35
están dedicadas ao Centro Galego e as 5 res-
tantes á publicidade, que aínda conta con case
25 páxinas máis, estas sen numerar. Na cuber-
ta do número, ilustrada con motivos galegos (o
novo Pazo Social do Centro Galego e a ban-
deira de Galicia) consta explicitamente que vai

O Centro en obras. Suevia, nº 4, A Habana, 
(29-II-1912). 

Vida Gallega, nº 36, Vigo, 1912. 
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dedicado “Al Centro Gallego de la Habana” e
as páxinas interiores están presididas por un
poema, “Suevia”, de homenaxe a Galicia, asi-
nado polo apreciado intelectual cubano
Fernando Lles. A revista ocúpase, sequera bre-
vemente, de seccións habituais como a crónica
social (Habana e provincias), o santoral ou o
folletín (“Ramuncho”, novela de Pierre Loti).

A parte literaria das páxinas galegas está
integrada polo poema “A traxedia das follas”,
de Ramón Cabanillas, e ao seu carón, as pro-
sas “Idilio”, de Roberto Blanco Torres, que asi-
naba daquela con moita frecuencia co pseudó-
nimo de Fray Roblanto, e “O servicio do rei”,
do coñecido doutor galego Luis E. Rey. A estes
textos de creación engádense “Los gallegos en
Cuba”, de Juan Rodríguez Cabrero, e “Pastor
Díaz Vivero”, de Jesús Lorenzo.

As páxinas directamente dedicadas ao
novo Pazo Social do Centro son de alto valor
como documento gráfico. Ducias de fotografías
de pequeno formato, acompañadas de pés de
fotos informativos cheos de datos, dan idea
precisa da cidade sanitaria “La Benéfica”, do
Gran Teatro Nacional, da actividade educativa
no Plantel Concepción Arenal e ata do moder-
no mobiliario do Centro ou de curiosidades sig-

nificativas do inicio e remate das obras do
Pazo Social, proceso que vai de 1907 a 1915.
Porén, é na información das Delegacións do
Centro ao longo de vilas e cidades da Illa
(Santiago, Cienfuegos, Caibarién, Ciego de
Ávila, Manzanillo, Guantánamo,  Guanajay,
Batabanó, Cárdenas, Matanzas, etc.) onde car-
gan o acento informativo e gráfico estas páxi-
nas de Bohemia que agora chegan ata nós
nesta oportuna edición facsimilar que nos sitúa,
co incontestable poder das imaxes e datos
obxectivos, diante dunha obra na que os gale-
gos sumaron esforzos para constituír a súa
casa común na emigración en terras de Cuba:
o Centro Galego da Habana.

Luís Alonso Girgado
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