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PRESENTACIÓN
Aqueles que me coñecen, saben da miña particular sensibilidade para co
mundo da emigración, sensibilidade e preocupación polos nosos emigrantes
que me ten levado, con moita frecuencia, a viaxar por países de
Hispanoamérica e Europa para visitar as comunidades galegas e atender as
súas necesidades na medida en que me foi posible. Concretamente, teño feitas
varias viaxes –de moi grato recordo, por certo– a terras de Uruguai, terras que
acubillaron a tantos milleiros de galegos e terras ás que agora volve o Centro
Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades para recuperar a prensa
dos nosos emigrantes; é dicir, unha parte da súa memoria histórica e un
testemuño do seu traballo, da súa vida diaria, das institucións que crearon
lonxe da súa terra e das súas raíces no país de acollida. Estas páxinas de
Centro Gallego, as primeiras do semanario que foi voceiro do máis que
centenario Centro Galego de Montevideo, pioneiro dos Centros galegos de
todo o mundo polo seu nacemento no ano 1879, son boa proba do que digo.
Non é, por certo, a primeira vez que o Centro Ramón Piñeiro conecta co
noso mundo da emigración en Uruguai. Seino ben porque tiven ocasión de
poñer unhas palabras á fronte da fermosa edición dos versos e prosas do
lugués José Mª Alonso y Trelles Jarén, que popularizou o pseudónimo de “El
Viejo Pancho” para dar vida literaria ao autor de Paja brava, obra de recendo
popular e crioulista, poesía da terra coa que o seu autor conseguiu sona e
celebridade extraordinarias.
Benvido sexa agora este Centro Gallego que no ano 1917 naceu en
competencia co seu irmán o semanario Tierra Gallega, que propiciou a
creación, na cidade de Montevideo, da benemérita e laboriosa Casa de Galicia,
tan destacada na atención médica aos emigrantes. Tamén recupera o Centro
Ramón Piñeiro aquela cabeceira, Tierra Gallega, para que por segunda vez as
dúas publicacións marchen xuntas e parellas como expresión da vitalidade da
comunidade galega do Uruguai e así mesmo tamén dos seus problemas e da
procura de solucións. Parabéns, en fin, ao Centro Galego de Montevideo que
neste 2004 celebra os centro vinte e cinco anos da súa existencia e recupera
páxinas dunha publicación que en 1917 foi voceira das súas inquedanzas e
dos seus esforzos a prol dos galegos de Uruguai.
Manuel Fraga Iribarne
Presidente da Xunta de Galicia
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LIMIAR
Neste 2004, no mes de agosto, cumpre o benemérito e ilustre Centro
Galego de Montevideo –fundado o 30 de agosto de 1879– cento vinte e cinco
anos de existencia; un tempo, unha cronoloxía máis que secular que acredita
a esta institución como o primeiro e por iso máis antigo dos centros galegos
espallados polo mundo adiante. Os meus parabéns polo aniversario!
Atento á recuperación da prensa galega emigrante, o Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades quixo estar presente nos actos
programados para celebrar o aniversario da prestixiosa sociedade galega que
é o Centro Galego de Montevideo (onde, por certo, o profesor Carlos
Zubillaga Barrera está a desenvolver un importante traballo de recuperación
de valiosos e variados documentos referidos á actividade cultural e artística
dos galegos emigrados á capital uruguaia) e velaquí, como un fermoso galano,
como unha valiosa testemuña do pasado, as páxinas da revista Centro Gallego,
voceira que foi da institución –a partir de 1917, ano da súa fundación– durante
moito tempo, pois aínda en 1979 tiraba un número extraordinario que
conmemoraba o primeiro centenario do Centro Galego que o vira nacer.
Ver nestes trece primeiros número de Centro Gallego as informacións do
Centro e, en xeral, dos galegos e das súas sociedades e institucións en
Uruguai; ler as novas de Galicia ou as colaboracións culturais e ata os anuncios
da propaganda comercial dos nosos paisanos naquel emblemático Montevideo
–unha capital próspera e acolledora– é un exercicio de nostalxia, un deterse
no tempo e un coñecer de primeira man unha parte substantiva da historia do
pobo galego na outra beira do Atlántico.
Quero, nestas breves liñas, felicitar o Centro Galego de Montevideo
–dende a súa Xunta Directiva, que preside don Ramón Lorenzo Pita, ata a súa
masa social (que hoxe chega case aos oitocentos socios), colaboradores e
simpatizantes–, xeneroso no seu esforzo por conservar a nobreza do seu
espléndido pazo social, que garda viva lembranza de Rosalía e Castelao, e por
manter ata hoxe mesmo o facho aceso da galeguidade. Non podiamos agardar
outra resposta dos galegos –e descendentes de galegos– bos e xenerosos dese
benquerido Centro Galego de Montevideo.

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación
e Ordenación Universitaria
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NOTA DE EDICIÓN
Centro Gallego, publicación voceira do Centro Galego de Montevideo, –o máis
antigo de todos os Centros Galegos do mundo, fundado o día 30 de agosto de 1879–
ve a luz (sequera parcialmente) por segunda vez nesta edición facsimilar que
abrangue os seus trece primeiros números e que está baseada no volume existente,
ben conservado aínda hoxe, na biblioteca do devandito Centro Galego de
Montevideo. O importante cambio de formato que a revista experimentou no seu
número 14 aconsellou a selección destes trece números iniciais. Polo demais, Centro
Gallego tivo continuidade durante varias décadas e aínda no ano 1979 lanzaba un
número conmemorativo do centenario da fundación do Centro.
A nosa gratitude, pois, ao Centro Galego de Montevideo pola súa xenerosa
colaboración para facer esta edición que quere ser conmemorativa, no presente ano
2004, dos cento vinte e cinco anos do Centro, que ten a súa sede social no
fermosísimo pazo construído no ano 1923 e situado no número 870 da rúa San José
da capital uruguaia.
Debe ter en conta o lector que, malia o epígrafe de «2ª Época», que figura xa
no número 1, na cabeceira de Centro Gallego, trátase en realidade da 1ª época, pois
en palabras dun destacado especialista no tema como Carlos Zubillaga Barrera, «non
houbo unha 1ª Época desta publicación».*
O noso agradecemento, finalmente, a Carlos Zubillaga Barrera, que está a facer
un moi meritorio labor de recuperación cultural no Centro, e á Directiva da veterana
institución, representada polo seu Presidente, Ramón Lorenzo Pita.

* Zubillaga Barrera, Carlos, A prensa galega de inmigración en Uruguai, Santiago de Compostela: Consello
da Cultura Galega, 1992; p. 147.
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1. PRÓLOGO
non lograran inserirse fluidamente na sociedade
de arribada). Pode afirmarse logo que esa
primeira época da institución se caracterizou por
un perfil de solidariedade.
Catro décadas máis tarde –cando aparece a
revista homónima (Centro Gallego, 1917)–, a
situación do país cambiara considerablemente.
Culminada a modernización do medio rural e
iniciado
un
moderado
proceso
de
industrialización, por volta do comezo do século
XX superouse a inestabilidade política que ao
longo das décadas precedentes se manifestara na
apelación á vía armada para resolver as
diferenzas entre os partidos en pugna. Uruguai
acadou un estatuto democrático que se foi
perfeccionando e que en 1917 se traduciu na
reforma
da
súa
Carta
Constitucional,
incorporando a práctica do voto secreto, a
representación proporcional na conformación do
Poder Lexislativo, e unha fórmula inédita de
coparticipación dos dous partidos políticos
tradicionais no exercicio do Poder Executivo (un
Presidente da República e un Consejo Nacional
de Administración). Asemade, a emerxencia dun
movemento sindical que desde finais do século
XIX reivindicou a mellora das condicións de vida
e de traballo nos sectores asalariados, en
conxunción con forzas políticas de diverso signo,
habilitou a sanción dunha lexislación social
(reparadora e previsora) que modificou as
prácticas no mercado de traballo. Os inmigrantes
requiriron menos do asociacionismo étnico para
a defensa dos seus dereitos, o que fixo que as
entidades xurdidas nas décadas anteriores foran
mudando o seu perfil e modificando a súa
orientación. A este fenómeno non resultou alleo
o Centro Gallego de Montevideo, que a
mediados da segunda década do XX era,
fundamentalmente, unha institución social en
cuxa condución se expresaba a elite
inmigratoria. A solidariedade fora substituída
pola representatividade. Sectores da inmigración
exitosa, que vían abertas na sociedade receptora
as canles de ascenso social (en particular, o que
á xeración dos seus fillos ofrecía a educación
universitaria gratuíta), requirían un espazo de
convivencia e de manifestación pública no que
os sentimentos da común procedencia

Ao fundarse en agosto de 1879 o Centro
Gallego de Montevideo, Uruguai vivía unha
experiencia autoritaria que caracterizou o seu
desenvolvemento
polo
descoñecemento
reiterado dos dereitos cívicos e das liberdades
intelectuais. Os sectores hexemónicos da
economía pecuaria confiaran uns anos antes no
exército como brazo executor do seu proxecto
modernizador, o que implicou ao mesmo tempo
que a implementación dos instrumentos
necesarios para consolidar as estruturas de
dominación no medio rural (cercado con arame
dos campos, sanción do Código Rural,
persecución de “vagos”, mestización do gando
crioulo,
pulo
da
explotación
ovina)
–transformando a estancia
cimarrona en
estancia empresa–, a eliminación das disidencias.
O país modernizouse (facilitando a súa inserción
no comercio internacional), pero a costa de sufrir
un réxime que someteu a oposición ao desterro,
á cadea ou ao silencio. Por outra banda, o
proceso modernizador requiriu menos man de
obra no medio rural (onde os labores se viron
facilitados pola definición dos límites das
propiedades e a incorporación das novas
tecnoloxías), xerando excedentes de poboación
canalizados pola migración interna de signo
campo-cidade. Esta alimentou a concentración
demográfica nas marxes urbanas, sobre todo da
capital, en condicións de pobreza. Tal
circunstancia implicou non poucos conflitos coa
inmigración europea que en volume significativo
arribaba ao país, e entre a que a galega
representaba unha alta porcentaxe. Tratábase,
nun caso e mais no outro, da man de obra non
cualificada, en oferta nun medio caracterizado
pola ausencia de lexislación social, o que facía o
emigrante (interno ou externo) moito máis
vulnerable.
Nun contexto semellante o Centro Gallego
houbo de emprender –con urxencia e con
decisión–
tarefas
que
supuxeron,
no
fundamental, un labor reivindicativo: de
representación étnica (e, en consecuencia, de
defensa xenérica do inmigrante galego), e de
asistencia social (atendendo á desregularización
do mercado laboral e das situacións de
desamparo ou enfermidade de inmigrantes que
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apareceran inextricablemente unidos aos do
triunfo persoal.

1917) un instrumento de polémica e de
propaganda, que canalizou a creación de Casa de
Galicia (como asociación alternativa ao Centro
Gallego). De feito, a aparición en outubro de 1917
da revista institucional Centro Gallego foi un
exercicio de contestación nese mesmo terreo.
Conflito ideolóxico, na fin, o que expresaron
ambas as dúas publicacións, deu lugar a
interesantes reflexións e controversias, conferindo
á vida interna da colectividade un dinamismo que
perdera á calor do éxito económico das súas
elites.

Entre 1879 (ano da fundación do Centro
Gallego) e 1917 (ano de edición da revista
homónima) polo menos dúas xeracións de
inmigrantes cumpriran a súa experiencia
económica saldada polo éxito. O perfil
institucional predominante nese colectivo –máis
alá do vigor das cadeas migratorias– non se
axustaba por certo ás necesidades que expresaban
as novas vagas de inmigrantes galegos. De alí a
tensión que se instaurou no seo da colectividade
entre dúas visións do asociacionismo: unha
funcional aos elementos xa consolidados (cuxos
voceiros eran os membros máis conspicuos da
elite inmigratoria), e outra esgrimida como
bandeira de combate polos que procuraban o seu
lugar na sociedade de arribada (aberta, pero
competitiva e non sempre equitativa). O voceiro
desta última foi un inmigrante moi peculiar, o
baionés José María Barreiro, que fixo do
xornalismo (en especial do semanario Tierra
Gallega, que comezou a publicar en febreiro de

A circunstancia de que estes debates
resultaran contemporáneos da emerxencia do
nacionalismo galego, veu dotar estas follas
xornalísticas dun significado especial: o vello ton
rexionalista do discurso hexemónico no mundo
da inmigración galega houbo de enfrontar o
novo desafío, aínda que sen acertar sempre no
rumbo preciso. De aí os criterios oscilantes, os
titubeos conceptuais, as incertezas –en fin– que
a lectura das súas páxinas adoita aínda
revelarnos.

Carlos Zubillaga Barrera
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2. A PRENSA DE URUGUAI (1903-1929)
Son características da prensa uruguaia, nestas
tres décadas, a súa distribución simétrica e
homoxénea ao longo do país, a estabilidade das
cabeceiras, o elevado nivel de lectura e o proceso
de crecemento. Os dous partidos políticos clásicos
(o Blanco ou Nacional e o Colorado) promoven
cabeceiras que son voceiras do seu ideario e
actividades. Os socialistas contan con El Socialista,
dirixido por Emilio Frugoni xa aos comezos da
década 1900-1910. A esquerda política ten o seu
voceiro en La Democracia, suspendido
provisionalmente en 1906. Conservador e
independente é o Diario Español (1908), e liberais
e independentes son La Razón e El Diario de la
Plata. En 1916 aparece La Gaceta Comercial, de
carácter económico, mentres a igrexa católica
mantén El Bien Público entre outras cabeceiras.
Cómpre facer referencia ao interesante núcleo de
prensa especializada, que ocupa un amplo abano
de temas e contidos: literario-cultural, taurino,
médico, xurídico, educativo, militar, deportivo,
infantil, masónico, etc.

A aparición, no mesmo ano 1917, en
Montevideo, de dúas novas cabeceiras da nosa
prensa emigrante en Uruguai –Tierra Gallega
(11-II-1917) e Centro Gallego (12-X-1917)–
prodúcese nun contexto que, no político, está
dominado pola figura do presidente José Batlle,
representante do Partido Colorado que impuxo a
súa hexemonía no goberno do país ata o ano
1958. Con referencia ás décadas desa primeira
metade do século XX (anos 1903-1958) di
Antonio Checa Godoy1 que nelas «Uruguai vive
una etapa de innegable crecimiento periodístico,
reflejo de la estabilidad política, la expansión
económica y demográfica y el alto desarrollo
socio-cultural alcanzado por un país próspero
que pasa a ser conocido como la ‘Suiza de
América’». Ao remate desta «etapa dourada» da
prensa uruguaia, no ano 1958, Uruguai dispón
de 750 cabeceiras de prensa das que 520 se
publican en Montevideo e as 230 restantes
noutras cidades e vilas do país. Na capital, os
cidadáns dispoñen de 14 xornais2.

Dos anos da presidencia de José Batlle (19031929) nos que estamos a nos situar, a coherente
expansión da prensa está evidenciada pola súa
importancia aínda en vilas inferiores aos 10.000
habitantes. Así, entre 1908 e 1910 en Mercedes e
Colonia de Sacramento hai 5 cabeceiras de
prensa, 4 en San José de Maio e 6 en Rocha. En
1910, de 232 cabeceiras, 39 delas son periódicos
diarios e 63 semanarios. O Partido Colorado, que
ocupa o poder, mantén xornais como El Día
(1886-1991), fundado por José Batlle; La
Mañana (1917), que ao principio foi segunda
edición de El Día, e El Diario (1923), que chegou
a ser o de máis difusión no país. Voceiros do
Partido Blanco foron El Plata (1914), fundado
por Juan Andrés Ramírez, e El País (1918), e
tamén cabeceiras máis vellas e prestixiosas como
La Tribuna Popular (1879) e El Nacional (1894).
En 1913 os Blancos dispuñan de 5 xornais en
Montevideo.

Por cinxírmonos á «era batllista» (1903-1929) é
opinión xeralizada que, agás algúns intres de
crise (o levantamento de Aparicio Saravia en
1904, por exemplo), é unha etapa de
desenvolvemento e modernidade no país; un
país que conta cunha importante masa de
inmigrantes europeos, unha sociedade civil e
secularizada, un notable nivel de alfabetización e
un público moi interesado nas noticias de
prensa. A xornada laboral de 8 horas, o ensino
laico, a lei do divorcio, o bo funcionamento do
sistema electoral ou a Constitución de 1917 son
claves do pulo dun país que en 1903 tiña 231
cabeceiras de prensa, das que 115 pertencían a
Montevideo e 116 ao resto do país. En décadas
posteriores o número de cabeceiras ía flutuar das
300 ás 4003.

1. Antonio Checa Godoy, Historia de la prensa en
Iberoamérica, Sevilla: Alfar, 1993; p. 258.
2. Ibidem; p. 260.
3. Jesús Timoteo Álvarez e Ascensión Martínez Riaza,
Historia de la prensa hispanoamericana, Madrid: Mapfre,
1992; pp. 161-162.

En 1903 é El Telégrafo Marítimo o decano dos
xornais de Montevideo, pero no transcurso das
dúas primeiras décadas do novo século foi La
Razón (fundado en 1877) o de máis relevo e
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espírito renovador no político, cultural e
económico, coas súas dúas edicións diarias.
Outras cabeceiras que se manteñen nestes anos
son El Uruguayo, El Eco del País, La Democracia,
El Universal e, entre 1908 e 1910, El Liberal.
Digamos, en fin, que en 1919 créase a primeira
axencia de publicidade, que edita a revista
Mundo Uruguayo.

O fenómeno da inmigración, clave do
crecemento da poboación uruguaia, estivo así
mesmo reflectido no ámbito da prensa e, de
acordo con Checa Godoy, nesta etapa (19031929), en Montevideo, circularon «no menos de
una docena de publicaciones en idiomas de los
inmigrantes»4. Os idiomas foron italiano, inglés,
francés, portugués, catalán e galego polo menos.

4. Antonio Checa Godoy, op. cit.; p. 261.
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3. A PRENSA GALEGA EN URUGUAI
Como xa dixemos, a prensa galega inmigrante
en Uruguai forma parte do panorama
xornalístico da emigración europea no país; un
país que en 1908 posúe unha poboación de
1.042.686 habitantes, dos que 181.222 son
estranxeiros e deles 54.385 son españois. Con
posterioridade, entre 1911 a 1930 os emigrantes
españois en Uruguai son 1.770.005, dos que
733.176 son de orixe galega. Se estimar que o
90% dos españois que emigraban a Uruguai eran
galegos semella esaxerado, non o é rebaixar esa
porcentaxe ata o 65%, que, para Carlos
Zubillaga5, «habíase de axustar, probablemente,
máis á realidade».

Por descontado, a case práctica totalidade
desta prensa é voceira de sociedades galegas de
diverso carácter radicadas maioritariamente en
Montevideo. Algunhas destas sociedades
mantivéronse ao longo do tempo. Así, a Casa de
Galicia, fundada en 1917, foi unha entidade
promovida dende as páxinas de Tierra Gallega
(1917-1918) por José Mª Barreiro. Co paso do
tempo a entidade tivo como voceiras Alma
Gallega (1919), que tivo varias etapas, Cousas
Nosas (1956), El Eco de Galicia (1925), Ecos da
Terra (1981) ou El Boletín (1995). Creacións do
Centro Galego de Montevideo foron Centro
Gallego (1917), Revista del Centro Gallego (1925),
Galicia (1929) e Centro Gallego de Montevideo
(1979) que tirou un único número.

Non reiteraremos aquí datos, análises e
valoracións sobre a prensa galega de Uruguai xa
desenvolvidos por estudosos e especialistas.
Pero
non
será
inútil
lembrar
que,
cuantitativamente, esta prensa representa para
X.L. Blanco Campaña6 un corpus integrado por
25 cabeceiras. A cifra chega a 28 na catalogación7
establecida por Carlos Zubillaga Barrera nas
fichas técnicas ordenadas cronoloxicamente no
«Apéndice A» da súa monografía A prensa galega
de inmigración en Uruguai (1996), sen dúbida a
máis rigorosa e precisa sobre a materia. Pola súa
banda, na recompilación ofrecida polo grupo de
traballo dirixido por Vicente Peña Saavedra8, as
cabeceiras son 58 polo feito da reiteración
daquelas que tiveron unha xeira con máis dunha
etapa (caso, por exemplo, de O Irmandino ou
Guieiro) ou cambiaron a súa cabeceira. A decana
desta prensa foi La Voz de Galicia, que aparecía
o 1 de febreiro de 1880 dirixida por Benigno
Fernández Carvajal. Pola contra, as máis novas
son Unión Hijos de Morgadanes (1989) e El
Boletín (1995) da Casa de Galicia en Montevideo.

Moitas destas publicacións tiveron unha clara
militancia política que, na súa variedade, reflectía
as discrepancias que mantiñan os diferentes
grupos de galegos no país. Así, Carlos Zubillaga9
lembra o «republicanismo radical» que amosou La
Unión Gallega (1881) e que tamén foi declarado,
en 1936, por Alma Gallega10 da Casa de Galicia.
Dende a óptica galeguista, ata a década dos anos
trinta foi o rexionalismo, con distintos matices, o
posicionamento dominante. Pódese constatar nas
páxinas de La Unión Gallega, El Gallego, Galicia
Nueva, Tierra Gallega ou Revista del Centro
Gallego. Polo que atinxe ao nacionalismo, que
crece a partir de 1930, a súa doutrina aparece
defendida ou declarada en Arazua, da Asociación
Protectora da Cultura Galega; en Galicia, do
Centro Galego, e sobre todo en Raza Celta,
voceira do Comité Autonomista Galego de
Montevideo. O Irmadino identificouse plenamente
co Partido Galeguista.
Cronoloxicamente foi a década 1910-1920 a
máis significativa no desenvolvemento destas
publicacións. En efecto, ademais da saída de
Centro Gallego (1917), rexistramos a fundación
de Tierra Gallega (1917), Semanario Regional

5. Carlos Zubillaga Barrera, A prensa galega de
inmigración en Uruguai, Santiago de Compostela:
Consello da Cultura Galega, 1992; pp. 23-24.
6. Xosé Luís Blanco Campaña, Radio e prensa na Galicia
exterior, A Coruña: Xunta de Galicia, 1995; pp. 143-149.
7. Carlos Zubillaga Barrera, op. cit.; p. 131-189.
8. Vicente Peña Saavedra (dir.), Repertorio da prensa
galega na emigración, Santiago de Compostela: Consello
da Cultura Galega, 1998; pp. 239-258.

9. Carlos Zubillaga Barrera, op. cit.; p. 80.
10. En 1936 tiña unha tiraxe de 30.000 exemplares que se
distribuían gratuitamente. Conectaba, pois, ideoloxicamente
coa maioría da comunidade galega. Vx. Carlos Zubillaga
Barrera, op. cit.; pp. 80-84.
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Ilustrado; O Fungueiro (1918), quincenario de
actualidade galega e de intención satírica;
Galicia Nueva (1918), Semanario Regional
dirixido por José Mª Barreiro (e continuador de
Tierra Gallega), Alma Gallega (1919) e
Morgadanes (1919).

páxinas na estética e nos contidos, e outras
realmente pouco significativas e de curta
existencia. A partir das valoracións feitas xa por
especialistas, pensamos que a importancia
histórica e cultural desta prensa galega emigrante
en Uruguai ten como referentes fundamentais de
imprescindible coñecemento La Voz de Galicia
(1880), La Unión Gallega (1881), El Eco de
Galicia (1882), El Heraldo Gallego (1889), Tierra
Gallega (1917), Centro Gallego (1917), Alma
Gallega (1919), O Irmandino (1934) ou Raza
Celta (1934).

Á hora de facer balance desta produción
xornalística que abrangue xa máis dun século,
hai de todo un pouco; é dicir, cabeceiras que
coñeceron unha andaina de varios anos, tiveron
colaboradores de prestixio e coidaron as súas
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4. CENTRO GALLEGO: (MONTEVIDEO, 1917-1930)
(ANOS 1917-1918; NÚMEROS 1-13)
Rosalía de Castro, a biblioteca Concepción
Arenal e a sala de lectura Castelao.

Na historia das sociedades galegas do exterior
o Centro Galego de Montevideo ocupa un posto
pioneiro ao abrir as súas portas o día 30 de
agosto de 1879 como Centro Gallego de
Montevideo de carácter cultural, recreativo e
deportivo: é o máis antigo Centro Galego dos
que existen. Inmediatamente despois (23 de
novembro de 1879) ten lugar o acto fundacional
do Centro Galego da Habana. Por fin, o Centro
Galego de Bos Aires, despois das fracasadas
iniciativas fundacionais de 1879 e 1893, comeza
a súa xeira co acto fundacional do 2 de maio de
1907.

Un episodio de relevo e dende logo polémico,
que motivou situacións de confrontación no seo
dos inmigrantes galegos en Montevideo, foi a
fundación, o día 1 de outubro de 1917, da Casa de
Galicia, feito protagonizado por José Mª Barreiro
–que o promoveu dende as páxinas de Tierra
Gallega (1917) que el mesmo dirixía– xunto con
673 galegos e 4 uruguaios. A iniciativa, que callou
previamente nun «Comité pro-unión de los
gallegos de Montevideo», quixo ter carácter
conciliador e unitario e, de feito, no Comité estaba
representado o Centro Galego, que rematou por
desmarcarse da empresa. As publicacións Tierra
Gallega e Centro Gallego rexistran, naquel ano
1917, o clima de enfrontamento. Na actualidade a
Casa de Galicia, que ocupa un edificio que dá ás
rúas Colonia e 18 de julio, continúa a ser unha
meritoria sociedade médica, pero desenvolve,
ademais, actividades benéficas, culturais, de
instrución e deportivas. A súa biblioteca Castelao
posúe 8.000 volumes, o seu Instituto Curros
Enríquez é unha escola de ensino moderna;
dispón, ademais, de cinco policlínicos e un
sanatorio e publica a revista Ecos da Terra dende
1976. No ano 2000 os socios sumaban 104.000.
Historicamente a Casa de Galicia, xunto coa
Irmandade Galeguista, organizou na súa sede
social, o día 15 de novembro 1944, o acto no que
quedou constituído o Consello de Galicia,
integrado por Castelao, Suárez Picallo, Alonso
Ríos e Villaverde Rey14.

O Centro Galego de Montevideo foi
promovido polos irmáns Salgado Vázquez e ao
pouco da súa fundación comezou un traballo de
expansión por vilas e cidades do país, onde
creou as súas delegacións. A tarefa educativa e a
defensa e protección do emigrante foron metas
fundamentais, xunto coas iniciativas de carácter
cultural. Carlos Sixirei Paredes estima que «O
Centro foi a vangarda do galeguismo e o
republicanismo ata comezos do século XX, logo
derivou a posicionamentos máis elitistas e
iberoamericanistas.»11 Pola súa parte, Núñez
Seixas12 valora o Centro como institución
conservadora que só a mediados da década de
1930 asumirá postulados galeguistas, aínda que
manifestacións incipientes de galeguismo
aparecen protagonizadas xa en 1919 por
Constantino Sánchez Mosquera, promotor do
frustrado Primer Congreso Gallego Americano
que ía celebrarse en 1920 en Montevideo, e
Presidente do Centro Galego en 1923. Nese ano
constrúese a sede social13, un fermoso pazo que
ocupa o nº 870 da rúa San José e que aínda hoxe
conta, en excelente estado de conservación, co
salón de teatro Valle-Inclán, a sala de honra

O Centro Galego tiña no ano 2000 un total de
1.141 socios e contaba coa agrupación folclórica
Alborada e o ballet España. Publicaba o Boletín
Centro Galego e dispuña no lugar de Carrasco de
amplos terreos nos que se estaba a construír un
complexo social, deportivo e cultural.

11. Carlos Sixirei Paredes, Galeguidade e cultura no
exterior, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1995;
p. 125.
12. Xosé M. Núñez Seixas, O galeguismo en América,
1879-1936, Sada/A Coruña: Ediciós do Castro, 1992; pp.
135-138.
13. Unha síntese da historia do Centro témola en: Enrique
Fernández Martínez, Asociacionismo galego no exterior, I,
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2001; pp. 628-633.

No ano 1964, no seo do Centro Galego, ten
lugar a fundación do Patronato da Cultura
Galega coa finalidade de promover e divulgar a
cultura galega, manifestar o amor á terra e
14. Ibidem; pp. 604-613.

21

intensificar a relación dos pobos galego e
uruguaio. Actualmente ten a súa sede en Río
Blanco, nº 1443, en Montevideo, mantén a revista
Guieiro (fundada en 1965) e realiza actividades
culturais e recreativas. En 2000 rexistraba 875
socios, case todos galegos.

Aínda que, como indicamos máis arriba, o
primeiro número de Centro Gallego sae do prelo
en outono de 1917, na primeira páxina da
revista, xusto baixo a cabeceira, indícasenos que
se trata da segunda época da publicación. Este
dato, que se referenda xa nos primeiros artigos
da revista que aquí reproducimos –«Al aparecer
por segunda vez, a la luz esta revista (…)»15–,
responde ao enfrontamento antes citado que o
Centro mantiña coa revista Tierra Gallega,

4.1. Ficha técnica: Centro Gallego.
(Anos 1917-1918; números 1-13)
TÍTULO/CABECEIRA: Centro Gallego
SUBTÍTULO: Órgano de la colectividad gallega en el
Uruguay.
REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN: r/ 18 de julio, nº
1875, Montevideo.
LUGAR: Montevideo (Uruguai)
COMEZO: 12-X-1917 (ano I, nº 1)
TOTAL NÚMEROS: 13
IMPRIME: Imprenta «El Bien» e «La Buena Prensa»,
r/ Ciudadela, nº 1469 (Montevideo), no nº 13
figura só «La Buena Prensa».
PÁXINAS: nº 1 = 8, do 2 ao 13 = 12.
FORMATO: 37 x 28 cm.
PERIODICIDADE: quincenal.

Tierra Gallega, en su número del 14 de este
mes, dice entre otras cosas, refiriéndose a nuestra
revista, «que su aparición, desde que hasta ahora
no se le había ocurrido a los gallegos del CENTRO
publicarla, es una cuestión personalísima con
Tierra Gallega, con el honradísimo propósito de
matarla (…) En primer lugar, no es cierto que la
revista CENTRO GALLEGO sea cosa de ahora; esta
revista, ya se había publicado anteriormente,
mucho antes de que saliera Tierra Gallega (…)
Se suspendió su publicación, por causas que no
son del caso exponer, y ahora la Directiva no ha
hecho más que volver a publicarla: es la 2ª época
de la revista como así se pone en la primera
página de ella16.

4.2. Orixes da publicación
Endebén, malia as reiteradas afirmacións que
se espallan polas páxinas de Centro Gallego, que
nos aseguran que estamos ante a segunda época
da publicación, e o epígrafe que así o indica
baixo a cabeceira, esta é a primeira xeira da
revista e non coñeceu ningunha anterior.

A publicación Centro Gallego nace como
órgano de expresión da institución uruguaia
Centro Gallego de Montevideo, da que toma o
seu nome. Comeza a súa andaina o 12 de
outubro de 1917 e publicarase de xeito regular
ata decembro de 1930, número 166.
Posteriormente sairán do prelo tres números
extraordinarios en 1944, 1954 e 1979,
coincidindo
co
sexaxésimo
quinto
e
septuaxésimo quinto aniversarios e mais co
centenario da institución respectivamente.

4.3. Caracterización
O Órgano de la colectividad gallega en el
Uruguay ao longo da súa historia –un total de
trece anos, ata 1930 no que aparece o último
número– coñecerá diferentes modificacións que
afectarán ao seu título, á súa periodicidade e
mais ao seu formato.

A finalidade da revista é a de funcionar como
servizo público –instrución e recreo son as bases
sobre as que se alicerza o Centro– para a
comunidade galega en Montevideo e mais para
os inmigrantes que daquela chegaban en
importante número á capital uruguaia. Deste
xeito, procura servir de voceiro e anunciar as
diferentes actividades, reunións, novas, etc., que
poidan ser de interese e axuda para este
colectivo e, asemade, vén vehicular tamén as
ideas e posicionamentos que por esas datas
mantiña a dirección do Centro, en franca
oposición coa publicación Tierra Gallega,
dirixida naquela altura por unha serie de socios
que se escindiran da institución e que non
dubidaban en facer públicas as súas críticas e
descontento a través das páxinas desta revista.

Centro Gallego será a cabeceira que se
manteña ata o número 109; a partir desta altura
e ata o número 150 as páxinas do Centro verán
a luz baixo o título Revista del Centro Gallego. Na
súa última etapa, do número 151 ao 166, a
cabeceira da revista pasará a ser Galicia.
Polo que respecta á súa periodicidade, ata o
número 25 é unha publicación quincenal; a partir

15. S. a., «Salutación», nº 1, 12-outubro-1917, p. 1.
16. S. a., «A propósito de esta Revista», nº 2, 28-outubro1917, pp. 3-4.
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do 26 e ata o último, número 166, pasa a ser
unha publicación mensual.

tipos son tan rancios como las costumbres.»
(Fotografía)

No que ten a ver co formato, este tamén
coñecerá sucesivas modificacións; así, ata o
número 13 –etapa que reproducimos nestas
páxinas– as medidas da revista serán 27 x 38;
posteriormente o formato irá diminuíndo, así,
dos números 14 ao 143 mide 19 x 27’5, do
número 144 ao 160-163, 18’5 x 27, e os catro
últimos números, do 164 ao 166, 23’5 x 32’5.

Polo que respecta á publicidade, esta sitúase
nas páxinas finais de cada un dos números. É
abundante, ocupa como media unhas catro
páxinas por número, e versa sobre todo tipo de
establecementos –fábricas de mobles, almacéns,
fábricas de camisas, farmacias, hoteis, compañías
de importación e exportación, consignatarios de
buques, etc.– e produtos –tabacos, licores, viños,
augas, mate, carruaxes e automóbiles, alfombras,
aceite, calzado, etc.–.

O primeiro número de Centro Gallego
presenta un total de oito páxinas, mentres que os
doce seguintes, centrándonos xa no período da
publicación que nos ocupa neste estudo (anos
1917-1918), contan cun total de doce páxinas
cada un. Os contidos da revista, agás a
publicidade, estrutúranse de xeito homoxéneo a
catro columnas por páxina. As ilustracións e
fotografías que acompañan ao texto adoitan ir
situadas nas dúas columnas centrais. Na primeira
páxina de cada un dos números, baixo a
cabeceira e centrado, destácase o motivo ou
tema que vai enfiar os contidos da publicación.
Este pode aparecer ben combinando un rótulo e
mais unha ilustración ou simplemente unha
fotografía máis o seu pé. En cada un dos
números que nos ocupan, estes pés son:

Non hai dúbida de que a publicidade era a
principal fonte de financiamento da publicación
e de que moitos destes negocios pertencían a
membros do propio Centro Galego, feito que
deducimos do nome dalgúns establecementos e
dos apelidos dos propietarios: Fábrica de
camisas, cuellos y puños La Lucense; Farmacia
Artigas; Carballal, Tarragó & Massone. Gran casa
de Alfombras; Casa Castro ou Agua Mondariz.
Fuentes
Gándara
y
Troncoso,
únicos
importadores. Nestes trece primeiros números da
publicación mantéñense practicamente todos os
anunciantes sen cambios, nin tan sequera na súa
disposición en páxina.

4.4. Os colaboradores

Nº 1 «1492-12 de octubre-1917. Isabel la
Católica – Cristóbal Colón» (Ilustración)
Nº 2 «Autoridades españolas y distinguidas
personalidades que concurrieron al almuerzo
celebrado en el Campo Español» (Fotografía)
Nº 3 « Emilia Pardo Bazán» (Fotografía)
Nº 4 «Dª Concepción Arenal» (Ilustración)
Nº 5 «Rosalía Castro de Murguía» (Fotografía)
Nº 6 «Concepción Gimeno de Flaquer en Sud
América» (Fotografía)
Nº 7 «César Cisneros Luces» (Fotografía)
Nº 8 «Benito Vicetto y Pérez» (Ilustración)
Nº 9 «Excmo. Sr. D. Silvio Fernández Vallín y
Alfonso. Ministro Plenipotenciario de España
en el Uruguay» (Fotografía)
Nº 10 «Señor Juan B. Arregui. Cónsul de
España en Montevideo» (Fotografía)
Nº 11 «Monumento a Méndez Núñez en Vigo»
(Fotografía)
Nº 12 «El hombre del día en España. D.
Antonio Maura, Presidente del Consejo de
Ministros» (Fotografía)
Nº 13 «Celebrando la Fiesta. Notable lienzo de
Sotomayor, donde palpita el arte de Velázquez
y el tipo aldeano gallego parece arrancado de
la misma entraña del país. Diríase viendo este
cuadro, que se presencia una de las fiestas en
el hogar de la montaña gallega, donde los

A meirande parte dos artigos, novas e
reportaxes que se publican en Centro Gallego
aparecen sen sinatura. Con todo, algúns dos
colaboradores da publicación optan por
presentarse baixo pseudónimo que, sen dúbida,
non supuña un atranco aos lectores da revista, si
para nós, para coñecer o autor do texto, porque
habían de ser figuras senlleiras e ben
recoñecibles dentro do Centro Galego. Así,
atopamos nos diferentes números que
conforman a revista pseudónimos –Laureiro, El
Corresponsal, O Fidalgo, Perrencho, Ochavito,
Valenciana, Ego, Melchorcito ou Cachapanda
pequeno–, iniciais –Aemecé, R.M. ou X.Z.O.– ou
simplemente o nome de pía do autor ou autora
da colaboración en cuestión –Xanciño ou
Esther–.
Asemade, na revista reprodúcense artigos,
composicións poéticas, receitas de cociña e
mesmo prólogos, dos que poderiamos
denominar autores consagrados por un ou outro
motivo como é o caso de Picadillo, Manuel María
Puga, escritor coruñés que se dedicou por
enteiro aos libros de cociña, de grande sona e
autor dos auténticos «supervendas» de principios
do século XX. Estes colaboradores externos
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presentes na publicación son Alfredo Brañas,
Ramón Cabanillas, Francisco Camba, Ramón de
Campoamor, Prudencio Canitrot, Emilio Castelar,
Rosalía Castro, Valentín Lamas Carvajal e Manuel
María Puga (Picadillo).

4.6. A lingua
Centro Gallego é unha publicación escrita na
súa práctica totalidade en castelán, se ben nun
dez por cento destes trece números hai un lugar
para o galego. Integramente en castelán só
estarían os números 2, 9 e 11, os restantes do
voceiro da institución galega publicados nestes
anos 1917-1918 recollen nas súas páxinas ben
unha ben dúas composicións en lingua galega.
Agás un texto en prosa que reproduce unha
conversa entre dous galegos na capital
uruguaia18, o resto das mostras que en galego
aparecen na revista son poemas ou pequenas
cancións con fondo sabor popular. A relación
completa destes textos:

4.5. Seccións e contidos
Dado o carácter de servizo para os
inmigrantes galegos da publicación, os contidos
que esta nos presenta están todos relacionados
cos intereses deste colectivo; así, céntranse en
acontecementos e novas relacionados coa
comunidade galega en Montevideo, a actualidade
en Galicia, personaxes senlleiros, anuncios e
avisos, etc.

– «A Rosalía», nº 1, 12-outubro-1917, p. 3.
MANUEL NÚÑEZ GONZÁLEZ [poe.gal.]
– «Pol-o rabo da culler...», nº 3, 15-novembro1917, p. 5. BIEITO LOSADA [poe.gal.]
– «A Galicia», nº 4, 30-decembro-1917, p. 2.
JOSÉ LÓPEZ DE LA VEGA [poe. gal.]
– «Entre paisanos», nº 4, 30-novembro-1917,
pp. 2-3. PEDRO PÉREZ [pros. gal.]
– «¡Quen soupera esquirbir!», nº 5, 15decembro-1917, p. 3. RAMÓN DE CAMPOAMOR
[Tradución ao galego de ALFREDO BRAÑAS]
– «Deus fratesque Gallaeciae», nº 6, 31decembro-1917 p. 2. VALENTÍN LAMAS
CARVAJAL [poe. gal]
– «Epigramas», nº 7, 15-xaneiro-1918, p. 4.
[poe. gal]
– «Cantares gallegos», nº 8, 31-xaneiro-1918,
p. 4. [poe. gal]
– «¿Qué ten?», nº 10, 28-febreiro-1918, p. 1.
ROSALÍA CASTRO [poe. gal.]
– «Frangullas», nº 12, 31-marzo-1918, p. 3.
JOSÉ REY GONZÁLEZ [poe. gal]
– «Frangullas», nº 13, 15-abril-1918, p. 2. JOSÉ
REY GONZÁLEZ [poe. gal]
– «A envexa», nº 13, 15-abril-1918, p. 2.
MERCEDES VISO TRONCOSO [poe. gal.]

Os contidos que desenvolve Centro Gallego
ao longo das súas páxinas non se atopan
estruturados en seccións, agás aquelas novas e
pequenos anuncios que teñen que ver con
Galicia e que, ordenados por provincias,
reúnense baixo o epígrafe «Ecos de Galicia».
Trátase dun baleirado quincenal da prensa
galega onde se recollen todas as novas máis
relevantes e de maior interese para os lectores da
publicación.
Asemade, se ben non podemos considerar
unha sección, de xeito fixo a revista abre todos
os seus números ben co perfil ben co traballo
dun persoeiro relevante dun ou outro xeito para
a cultura –entendida esta nun sentido moi
amplo– galega. Así, á maneira dunha sección que
nalgúns dos números denominan «Gallegos
ilustres», achégansenos figuras como Rosalía de
Castro, Benito Vicetto y Pérez, Méndez Núñez, o
Padre Feijóo, Emilia Pardo Bazán, etc.
De xeito puntual, isto é, só nuns cantos
números17, a revista reproduce un folletín moi do
gusto da época, «El abuelo Simón», que se insire
nas páxinas dedicadas á publicidade.

A estes habería que sumar tamén, malia estea
en castelán, o prólogo a Follas Novas de Rosalía
de Castro escrito por Castelar que abre o número
5 de Centro Gallego19.

18. Pedro Pérez, «Entre paisanos», nº 4, 30-novembro-1917,
pp. 2-3.
19. Emilio Castelar, «Rosalía Castro», nº 5, 15-decembro1917, pp.1-2.

17. Números do 7 ao 11.
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6. ÍNDICES DE CENTRO GALLEGO
(ANOS 1917-1918; NÚMEROS 1-13)
almuerzo celebrado en el Campo Español»,
p. 1.
«Parte de la selecta concurrencia a la Tertulia
Familiar... en el Centro Gallego», p. 2.
«Dos incasables bailadores de muñeira...»,
p. 3.

6.1. Sumarios
Nº 1 (12-outubro-1917)
«Salutación», p. 1.
«Nuestro programa», pp. 1-2. LA JUNTA
DIRECTIVA.
«La fiesta de la Raza», p. 2.
«Patria de Colón», p. 2. CONSTANTINO HORTA
Y PARDO
«A nuestros lectores», p. 2.
«La unión de los Gallegos», pp. 2-3.
«A Rosalía», p. 3. MANUEL NÚÑEZ GONZÁLEZ
[poe.gal.]
«Vésperas», p. 3. RAMÓN GONZÁLEZ
«Rectificando», p. 3.
«Asociémonos», p. 3.
«Ecos de Galicia», p. 4.
Publicidade, pp. 5-8.

Nº 3 (15-novembro-1917)
«La exposición de arte gallego en La
Coruña», pp. 1-2.
«El artículo réplica del Director de Tierra
Gallega publicado el 4 de este mes», p. 2.
«La unión de los gallegos. (Continuación)»,
pp. 2-3.
«Pensamiento», p. 3. FÉLIX M. MARTÍNEZ
CASTRO
«Para el sr. Freiría... y su Secretario», p. 4.
LAUREIRO
«Más eres tú», pp. 4-5. XANCIÑO
«Importante para nuestros paisanos», p. 5.
«Pol-o rabo da culler...»,p. 5. BIEITO LOSADA
[poe.gal.]
«Nuestros artistas», p. 5. MANOLO QUIROGA e
OFELIA NIETO.
«Movimiento social», p. 5.
«Nuestro Orfeón», p. 5. PERRENCHO
«Casa Castro», p. 5. FRANCISCO CASTRO
«Llegó el momento», p. 5.
«Ecos de Galicia», pp. 6-7.
Publicidade, pp. 8-12.

Ilustracións:
«Isabel la Católica – Cristóbal Colón», p. 1.

Nº 2 (28-outubro-1917)
«La Fiesta de la Raza», pp. 1-2.
«La velada de Solís», p. 2.
«La tertulia familiar en el Centro», p. 2.
«Nota de gratitud al Excmo. Sr. Presidente
de la República Argentina», p. 2.
«Hospital Sanatorio Español», pp. 2-3.
«A propósito de esta Revista», pp. 3-4.
«La unión de los gallegos», p. 4.
«Un verano en Galicia», pp. 4-5.
«Movimiento de socios», p. 5.
«A nuestros amigos», p. 5.
«El Dr. Constantino Horta», p. 5.
«Rey Pastor», p. 5.
«Como se puede vestir bien», p. 5.
«¡La razón y el buen sentido se imponen!»,
p. 5. LAUREIRO
«Ecos de Galicia», pp. 6-7.
Publicidade, pp. 8-12.

Ilustracións:
«Emilia Pardo Bazán», p. 1.
«Palacio Municipal de La Coruña...», p. 2.
«Caldas de Reyes», p. 3.

Nº 4 (30-novembro-1917)
«Dª Concepción Arenal», p. 1.
«Nuestro Reglamento», p. 2.
«Constantino Blanco», p. 2. PERRENCHO
«A Galicia», p. 2. JOSÉ LÓPEZ DE LA VEGA [poe.
gal.]
«Entre paisanos», pp. 2-3. PEDRO PÉREZ [pros.
gal.]

Ilustracións:
«Autoridades españolas y distinguidas
personalidades que concurrieron al
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«Canto a España», p. 3.
«Beneficencia Española en Montevideo»,
pp. 3-4.
«Lo que salga», p. 4. X.Z.O.
«¡Galicia!», p. 4. FEDERICO JIMÉNEZ DE
SANDOVAL
«Horrible muerte de cinco personas», p. 5.
«Liga N. contra el alcoholismo», p. 5.
«Movimiento social», p. 5.
«Todos para uno, y uno para todos», p. 5.
«Ecos de Galicia», pp. 6-7.
Publicidade, pp. 8-12.

«Mensaje fraterno a la colonia gallega», p. 3.
FLORIDOR
«De Bayona», pp. 3-4.
«Cumpliendo una promesa», p. 4.
«La vida social», p. 4.
«Madrigal», p. 4. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
«El bacalao», pp. 4-5. MANUEL MARÍA PUGA
(PICADILLO)
«Un verano en Galicia», p. 5.
«Ecos de Galicia», pp. 6-7.
Publicidade, pp. 8-12.

Ilustracións:
«Dona Concepción Arenal», p. 1.
«Constante Blanco», p. 2.
«Pontevedra. Palacio Municipal», p. 3.
«Costumbres gallegas. El campo de la feria»,
p. 4.

Ilustracións:
«Concepción Gimeno de Flaquer en Sud
América», p. 1.
«La Coruña. Pastoriza. Un descanso en la
labor», p. 2.
«Bayona. Monumento a la Virgen de la
Roca», p. 3.

Nº 5 (15-decembro-1917)

Nº 7 (15-xaneiro-1918)
«Principio de un programa», pp. 1-2.
«Bailes de Carnaval», p. 2.
«Don Dermidio de María», p. 2.
«De la nueva ley comercial», p. 2.
«Sesiones de la Junta Directiva», pp. 2-3.
«Monumento a la Virgen de la Roca», p. 3.
«La vida social», pp. 3-4.
«El bacalao (continuación)», p. 4. MANUEL
MARÍA PUGA (PICADILLO)
«Nueva profesora de piano», p. 4.
«Epigramas», p. 4. [poe. gal]
«¡Todos a Belén!», pp. 4-5. MELCHORCITO
«El señor Rosalío», p. 5. PRUDENCIO CANITROT
«Ecos de Galicia»,pp. 6-7.
«El abuelo Simón», p. 9. AEMECÉ
Publicidade, pp. 8-12.

«Rosalía Castro», pp. 1-2. EMILIO CASTELAR
«Promesa que hay que cumplir», p. 2.
«Máximas y sentencias de sabios, p. 2.
«Consecuente», p. 3.
«Sesiones de la Junta Directiva del Centro
Gallego», p. 3.
«Para los hijos de Galicia», p. 3.
«¡Quen soupera esquirbir!», p. 3. RAMÓN DE
CAMPOAMOR [Tradución ao galego de
ALFREDO BRAÑAS]
«Pote gallego», pp. 3-4. MANUEL MARÍA PUGA
(PICADILLO)
«Impresiones y esperanzas», p. 4.
«La vida social», p. 4.
«Concepción Gimeno de Flaquer», p. 5.
«La Montera», p. 5. ARTURO VÁZQUEZ
«Actualidades», p. 5. CACHAPANDA PEQUENO
«El reloj encantado», p. 5. FRANCISCO CAMBA
«Ecos de Galicia», pp. 6-7.
Publicidade, pp. 8-12.

Ilustracións:
«César Cisneros Luces», p. 1.
«Puenteareas. Pena de Arcos», p. 2.
«La Coruña. Monumento levantado a los
mártires de Carral», p. 3.
«Emilia M. Regueiro», p. 4.

Ilustracións:
«Rosalía de Castro de Murguía», p. 1.
«Santiago. Palacio Municipal», p. 2.
«Pontevedra. La Ramallosa», p. 3.
«La Coruña. Playa de Riazor», p. 4.

Nº 8 (31-xaneiro-1918)
«Benito Vicetto y Pérez», pp. 1-2.
«Nuestro bailes de Carnaval», p. 2.
«Sesiones de la Junta Directiva», pp. 2-3.
«As terras fortes», p. 3. ELADIO RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ [poe. gal]
«José Mª Cao Luaces», p. 3. GUILLERMO COLÓN
«La vida social», pp. 3-4. CARLOS MIRANDA
«Gratitud», p. 3. JOSÉ FRAGA
«Cantares gallegos», p. 4. [poe. gal]

Nº 6 (31-decembro-1917)
«Concepción Gimeno de Flaquer», pp. 1-2.
«Deus fratesque Gallaeciae», p. 2. VALENTÍN
LAMAS CARVAJAL [poe. gal]
«El despertar de Galicia», pp. 2-3.
«Sesión de la Junta Directiva», p. 3.
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«Monumento a la Virgen de la Roca», p. 4.
«Revista de la Asociación Española 1ª de
Socorros Mutuos», pp. 4, 5.
«Diarios y revistas recibidos en este Centro»,
p. 5.
«El oro del Sil», p. 5. PRUDENCIO CANITROT
«Ecos de Galicia», pp. 6-7.
«El abuelo Simón», p. 9. AEMECÉ
Publicidade, pp. 8-12.

«Pasatiempos», p. 5. EGO
«Ecos de Galicia», pp. 6-7.
«El abuelo Simón», p. 9. AEMECÉ
Publicidade, pp. 7-12.
Ilustracións:
«Juan B. Arregui», p. 1.
«Lugo. El castillo de Masid», p. 2.

Ilustracións:
«Benito Vicetto y Pérez», p. 1.
«Orense. Estatua de Concepción Arenal», p.
2.
«José Mª Cao» de G. COLÓN, p. 3.
«Orense. Cabreiroá. Monumento megalítico»,
p. 4.

Nº 11 (15-marzo-1918)
«Méndez Núñez. Gallegos Ilustres», p. 1.
«El día de Galicia», p. 2.
«¡Seremos, si queremos!», p. 2.
«Curros Enríquez. Aniversario de su
fallecimiento», p. 2.
«Diputados a Cortes por Galicia», p. 2.
«En la patria de Rosalía Castro», pp. 3-4.
«El gaiteiro de Cambados», p. 4. RAMÓN
CABANILLAS
«¡Hay que decidirse!», pp. 4-5. OCHAVITO
«Espectáculos», p. 5.
«Pasatiempos», p. 5. EGO
«Ecos de Galicia», pp. 6-9.
«El abuelo Simón», p. 11. AEMECÉ
Publicidade, pp. 6-12.

Nº 9 (15-febreiro-1918)
«Nuestros diplomáticos», p. 1.
«Benavente, traducido al alemán», p. 1.
«Bombones y caramelos», p. 2. LUÍS DE TAPIA
«El carnaval en la aldea. Filloas», pp. 2-3.
MANUEL MARÍA PUGA (PICADILLO).
«En el Centro Gallego», p. 2. R.M.
«Catalunya y Galicia», p. 3.
«Don Hipólito García», p. 3.
«La Vencedora», pp. 4-5.
«El oro del Sil. (Conclusión)», p. 5.
PRUDENCIO CANITROT
«Ecos de Galicia», pp. 6-7.
«El abuelo Simón», p. 9. AEMECÉ
Publicidade, pp. 8-12.

Ilustracións:
«Monumento a Méndez Núñez en Vigo», p.
1.
«La Coruña. El Pasaje», p. 2.
«Lugo. Castillo de Torés», p. 3.
Nº 12 (31-marzo-1918)

Ilustracións:
«Excmo. Sr. Silvio Fernández Vallín y
Alonso», p. 1.
«Parte de la concurrencia al baile (del
Centro Gallego)», p. 2.
«Orillas del Sarria», p. 3.
«Fábrica La Vencedora (persoal exterior e
instalacións)», pp. 4-5.

«El nuevo Gabinete», p. 1.
«¡Evolución!», p. 2.
«Los que honran a Galicia», p. 2.
«El ángel fugado», p. 2. ALFREDO NAN DE
ALLARIZ
«Un nuevo poeta gallego» ,p. 2. O FIDALGO
«Flor de sacrificio», p. 3.
«Chalán gallego», p. 3. PRUDENCIO CANITROT
«Frangullas», p. 3. JOSÉ REY GONZÁLEZ [poe. gal]
«La vida social», pp. 3-4.
«El retrato del Rey», p. 4.
«Monumento a la Virgen de la Roca», p. 4.
«El nacionalismo gallego», pp.. 4-5. EL
MARQUÉS DE DOSFUENTES
«Banco de La Coruña», p. 5.
«Pequeños astilleros coruñeses», p. 5.
«Los nuevos senadores», p. 5.
«Efemérides gallegas», p. 5.
«En los salones del Centro», p. 5.
«Listas electorales 1918», p. 6.
Publicidade, pp. 7-12.
«Ecos de Galicia», pp. 8-10.

Nº 10 (28-febreiro-1918)20
«Hablando con el Cónsul», p. 1.
«¿Qué ten?», p. 1. ROSALÍA CASTRO [poe. gal.]
«Dignificación Gallega», p. 2.
«Ramón González Novoa», p. 2.
«Desde Santiago», p. 2. EL CORRESPONSAL
«Flor de durazno», p. 2. VALENCIANA
«A propósito del regionalismo», p. 5. M.
CASÁS

20. Faltan as páxinas 3 e 4.
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Ilustracións
«Don Antonio Maura», p. 1.
«Pontevedra. Marismas de Ulló. Río Negro»,
p. 2.
«Pontevedra. Bouzas», p. 3.

BRAÑAS, ALFREDO
Tradución ao galego de «¡Quen soupera
esquirbir!», de RAMÓN DE CAMPOAMOR, nº 5,
15-decembro-1917, p. 3.
CABANILLAS, RAMÓN
«El gaiteiro de Cambados», nº 11, 15-marzo1918, p. 4.

Nº 13 (15-abril-1918)
«El Padre Feijóo. Gallegos ilustres», p. 1.
«Ni tú, ni yo...», p. 2.
«Frangullas», p. 2. JOSÉ REY GONZÁLEZ [poe.
gal.]
«Próxima exposición en Montevideo», p. 2.
«Desde Santiago», p. 2. RAMÓN GONZÁLEZ
NOVOA
«En los salones del Centro», p. 2.
«A envexa», p. 2. MERCEDES VISO TRONCOSO
[poe. gal.]
«La vida social», p. 3.
«¡Eume!…», p. 3. ESTHER
«Asamblea General Ordinaria. Festivales en
el Centro Gallego. Elecciones», p. 3.
«Muerte de un español ilustre», p. 3.
«Don Manuel Puga, Picadillo», p. 4.
«Los progresos de Galicia», p. 4.
«Buque perdido», p. 4.
«Fábrica de Tabacos de La Coruña», p. 5.
«Asociación Española 1ª de S.M.», p. 5.
«Pasatiempos», p. 5.
Publicidade, pp. 5, 7-12.
«Centro Gallego de Montevideo. Listas
electorales», p. 6.
«Ecos de Galicia», pp. 8-10.

CACHAPANDA PEQUENO
«Actualidades», nº 5, 15-decembro-1917, p. 5.
CAMBA, FRANCISCO
«El reloj encantado», nº 5, 15-decembro1917, p. 5.
CAMPOAMOR, RAMÓN DE
«¡Quen soupera esquirbir!», nº 5, 15decembro-1917, p. 3. [Tradución ao galego
de Alfredo Brañas]
CANITROT, PRUDENCIO
«El señor Rosalío», nº 7, 15-xaneiro-1918, p.
5.
«El oro del Sil», nº 8, 31-xaneiro-1918, p. 5.
«El oro del Sil. (Conclusión)», nº 9, 15febriro-1918, p. 5.
«Chalán gallego», nº 12, 31-marzo-1918,
p. 3.
CASÁS, M.
«A propósito del regionalismo», nº 10, 28febreiro-1918, p. 5.
CASTELAR, EMILIO
«Rosalía Castro», nº 5, 15-decembro-1917,
pp.1-2.

Ilustracións:
«Celebrando la fiesta», de F. ÁLVAREZ DE
SOTOMAYOR, p. 1.
«Álvarez de Sotomayor», p. 2. [foto]
«Betanceira», de F. ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, p.
2.
«El Eume, desde Puentedeume», p. 3.
«El Sr. Picadillo, en Laracha», p. 4.
«Fábrica de Tabacos de La Coruña», p. 5.

CASTRO, FRANCISCO
«Casa Castro», nº 3, 15-novembro-1917, p. 5.
CASTRO, ROSALÍA
«¿Qué ten?», nº 10, 28-febreiro-1918, p. 1.
[poe. gal.]
COLÓN, GUILLERMO
«José Mª Cao Luaces», nº 8, 31-xaneiro-1918,
p. 3.

6.2. Colaboradores
AEMECÉ
«El abuelo Simón», nº 7, 15-xaneiro-1918,
p. 9.
«El abuelo Simón», nº 8, 31-xaneiro-1918,
p. 9.
«El abuelo Simón», nº 9, 15-febreiro-1918,
p. 9.
«El abuelo Simón», nº 10, 28-febreiro-1918,
p. 9.
«El abuelo Simón», nº 11, 15-marzo-1918,
p. 11.

CORRESPONSAL, EL
«Desde Santiago», nº 10, 28-febreiro-1918, p.
2.
EGO
«Pasatiempos», nº 10, 28-febreiro-1918, p. 5.
«Pasatiempos», nº 11, 15 -marzo-1918, p. 5.
ESTHER
«¡Eume!...», nº 13, 15-abril-1918, p. 3.
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NAN

FIDALGO, O
«Un nuevo poeta gallego», nº 12, 31-marzo1918, p. 2.

ALLARIZ, ALFREDO
«El ángel fugado», nº 12, 31-marzo-1918,
p. 2.
NÚÑEZ GONZÁLEZ, MANUEL
«A Rosalía», nº 1, 12-outubro-1917, p. 3.
[poe. gal.]

FLORIDOR
«Mensaje fraterno a la colonia gallega», nº 6,
31-decembro-1917, p. 3.

DE

OCHAVITO
«¡Hay que decidirse!», nº 11, 15-marzo-1918,
pp. 4-5.

FRAGA, JOSÉ
«Gratitud», nº 8, 31-xaneiro-1918, p. 3.
GONZÁLEZ, RAMÓN
«Vésperas», nº 1, 12-outubro-1917, p. 3.

PÉREZ, PEDRO
«Entre paisanos», nº 4, 30-novembro-1917,
pp. 2-3. [pros. gal.]

GONZÁLEZ NOVOA, RAMÓN
«Desde Santiago», nº 13, 15-abril-1918, p. 2.

PERRENCHO
«Nuestro Orfeón», nº 3, 15-novembro-1917,
p. 5.
«Constantino Blanco», nº 4, 30-novembro1917, p. 2.

HORTA Y PARDO, CONSTANTINO
«Patria de Colón», nº 1, 12-outubro-1917, p. 2.
JIMÉNEZ DE SANDOVAL, FEDERICO
«¡Galicia!», nº 4, 30-novembro-1917, p. 4.

PUGA, MANUEL MARÍA (PICADILLO)
«Pote gallego», nº 5, 15-decembro-1917, pp.
3-4.
«El bacalao», nº 6, 31-decembro-1917, pp. 4-5.
«El bacalao (continuación)», nº 7, 15xaneiro-1918, p. 4.
«El carnaval en la aldea. Filloas», nº 9, 15febreiro-1918, pp. 2-3.

JUNTA DIRECTIVA, LA
«Nuestro programa», nº 1, 12-outubro-1917,
pp. 1-2.
LAMAS CARVAJAL, VALENTÍN
«Deus fratesque Gallaeciae», nº 6, 31decembro-1917, p. 2. [poe. gal.]

R.M

LAUREIRO
«¡La razón y el buen sentido se imponen!»,
nº 2, 28-outubro-1917, p. 5.
«Para el sr. Freiría... y su Secretario», nº 3,
15-novembro-1917, p. 4.

«En el Centro Gallego», nº 9, 15-febreiro1918, p. 2.

VEGA, JOSÉ
«A Galicia», nº 4, 30-decembro-1917, p. 2.
[poe. gal.]

REY GONZÁLEZ, JOSÉ
«Frangullas», nº 12, 31-marzo-1918, p. 3.
[poe. gal.]
«Frangullas», nº 13, 15-abril-1918, p. 2. [poe.
gal.]

LOSADA, BIEITO
«Pol-o rabo da culler...», nº 3, 15-novembro1917, p. 5. [poe. gal.]

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ELADIO
«As terras fortes», nº 8, 31-xaneiro-1918, p.
3. [poe. gal.]

MARQUÉS DE DOSFUENTES, EL
«El nacionalismo gallego», nº 12, 31-marzo1918, pp. 4-5.

RODRÍGUEZ MARÍN, FRANCISCO
«Madrigal», nº 6, 31-decembro-1917, p. 4.

LÓPEZ

DE LA

SEN ASINAR
«Salutación», nº 1, 12-outubro-1917, p. 1.
«La fiesta de la Raza», nº 1, 12-outubro-1917,
p. 2.
«A nuestros lectores», nº 1, 12-outubro-1917,
p. 2.
«La unión de los Gallegos», nº 1, 12outubro-1917, pp. 2-3.
«Rectificando», nº 1, 12-outubro-1917, p. 3.
«Asociémonos», nº 1, 12-outubro-1917, p. 3.
«Ecos de Galicia», nº 1, 12-outubro-1917, p. 4.

MARTÍNEZ CASTRO, FÉLIX M.
«Pensamiento», nº 3, 15-novembro-1917, p. 3.
MELCHORCITO
«¡Todos a Belén!», nº 7, 15-xaneiro-1918,
pp. 4-5.
MIRANDA, CARLOS
«La vida social», nº 8, 31-xaneiro-1918,
pp. 3-4.

31

«La Fiesta de la Raza», nº 2, 28-outubro1917, pp. 1-2.
«La velada de Solís», nº 2, 28-outubro-1917,
p. 2.
«La tertulia familiar en el Centro», nº 2, 28outubro-1917, p. 2.
«Nota de gratitud al Excmo. Sr. Presidente
de la República Argentina», nº 2, 28outubro-1917, p. 2.
«Hospital Sanatorio Español», nº 2, 28outubro-1917, pp. 2-3.
«A propósito de esta Revista», nº 2, 28outubro-1917, pp. 3-4.
«La unión de los gallegos», nº 2, 28-outubro1917, p. 4.
«Un verano en Galicia», nº 2, 28-outubro1917, pp. 4-5.
«Movimiento de socios», nº 2, 28-outubro1917, p. 5.
«A nuestros amigos», nº 2, 28-outubro-1917,
p. 5.
«El Dr. Constantino Horta», nº 2, 28-outubro1917, p. 5.
«Rey Pastor», nº 2, 28-outubro-1917, p. 5.
«Como se puede vestir bien», nº 2, 28outubro-1917, p. 5.
«Ecos de Galicia», nº 2, 28-outubro-1917,
pp. 6-7.
«La exposición de arte gallego en La
Coruña», nº 3, 15-novembro-1917, pp. 1-2.
«El artículo réplica del Director de Tierra
Gallega publicado el 4 de este mes», nº 3,
15-novembro-1917, p. 2.
«La unión de los gallegos. Continuación», nº
3, 15-novembro-1917, pp. 2-3.
«Nuestros artistas», nº 3, 15-novembro-1917,
p. 5.
«Importante para nuestros paisanos», nº 3,
15-novembro-1917, p. 5.
«Movimiento social», nº 3, 15-novembro1917, p. 5.
«Llegó el momento», nº 3, 15-novembro1917, p. 5.
«Ecos de Galicia», nº , 15-novembro-1917,
pp. 6-7.
«Dª Concepción Arenal», nº 4, 30-novembro1917, p. 1.
«Nuestro Reglamento», nº 4, 30-novembro1917, p. 2.
«Canto a España», nº 4, 30-novembro-1917,
p. 3.
«Beneficencia Española en Montevideo», nº
4, 30-novembro-1917, pp. 3-4.
«Horrible muerte de cinco personas», nº 4,
30-novembro-1917, p. 5.
«Liga N. contra el alcoholismo», nº 4, 30novembro-1917, p. 5.
«Movimiento social», nº 4, 30-novembro1917, p. 5.
«Todos para uno, y uno para todos», nº 4,
30-novembro-1917, p. 5.

«Ecos de Galicia», nº 4, 30-novembro-1917,
pp. 6-7.
«Promesa que hay que cumplir», nº 5, 15decembro-1917, p. 2.
«Máximas y sentencias de sabios», nº 5, 15decembro-1917, p. 2.
«Consecuente», nº 5, 15-decembro-1917,
p. 3.
«Sesiones de la Junta Directiva del Centro
Gallego», nº 5, 15-decembro-1917, p.3.
«Para los hijos de Galicia», nº 5, 15decembro-1917, p. 3.
«Impresiones y esperanzas», nº 5, 15decembro-1917, p.4.
«La vida social», nº 5, 15-decembro-1917, p. 4.
«Concepción Gimeno de Flaquer», nº 5, 15decembro-1917, p. 5.
«Ecos de Galicia», nº 5, 15-decembro-1917,
pp. 6-7.
«Concepción Gimeno de Flaquer», nº 6, 31decembro-1917, pp. 1-2.
«El despertar de Galicia», nº 6, 31decembro-1917, pp. 2-3.
«Sesión de la Junta Directiva», nº 6, 31decembro-1917, p. 3.
«De Bayona», nº 6, 31-decembro-1917,
pp. 3-4.
«Cumpliendo una promesa», nº 6, 31decembro-1917, p. 4.
«La vida social», nº 6, 31-decembro-1917,
p. 4.
«Un verano en Galicia», nº 6, 31-decembro1917, p.5.
«Ecos de Galicia», nº 6, 31-decembro-1917,
pp. 6-7.
«Principio de un programa», nº 7, 15xaneiro-1918, pp. 1-2.
«Bailes de Carnaval», nº 7, 15-xaneiro-1918,
p. 2.
«Don Dermidio de María», nº 7, 15-xaneiro1918, p. 2.
«De la nueva ley comercial», nº 7, 15xaneiro-1918, p. 2.
«Sesiones de la Junta Directiva», nº 7, 15xaneiro-1918, pp. 2-3.
«Monumento a la Virgen de la Roca», nº 7,
15-xaneiro-1918, p. 3.
«La vida social», nº 7, 15-xaneiro-1918, pp.
3-4.
«Nueva profesora de piano», nº 7, 15xaneiro-1918, p. 4.
«Epigramas», nº 7, 15-xaneiro-1918, p. 4.
[poe. gal.]
«Ecos de Galicia», nº 7, 15-xaneiro-1918,
pp. 6-7.
«Benito Vicetto y Pérez», nº 8, 31-xaneiro1918, pp. 1-2.
«Nuestro bailes de Carnaval», nº 8, 31xaneiro-1918, p. 2.
«Sesiones de la Junta Directiva», nº 8, 31xaneiro-1918, pp. 2-3.
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«Cantares gallegos», nº 8, 31-xaneiro-1918,
p. 4. [poe. gal.]
«Monumento a la Virgen de la Roca», nº 8,
31-xaneiro-1918, p. 4.
«Revista de la Asociación Española 1ª de
Socorros Mutuos», nº 8, 31-xaneiro-1918,
pp. 4-5.
«Diarios y revistas recibidos en este Centro»,
nº 8, 31-xaneiro-1918, p. 5.
«Ecos de Galicia», nº 8, 31-xaneiro-1918, pp.
6-7.
«Nuestros diplomáticos», nº 9, 15-febreiro1918, p. 1.
«Benavente, traducido al alemán», nº 9, 15febreiro-1918, p.1.
«Catalunya y Galicia», nº 9, 15-febreiro-1918,
p. 3.
«Don Hipólito García», nº 9, 15-febreiro1918, p. 3.
«La Vencedora», nº 9, 15-febreiro-1918, pp.
4-5.
«Ecos de Galicia», nº 9, 15-febreiro-1918, pp.
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