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PRESENTACIÓN

No proceso de recuperación da nosa prensa emigrante, o Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades presentaba hai pouco a edición
facsimilar dos trece primeiros números de Centro Gallego (Montevideo,
1917), revista voceira do Centro Galego de Montevideo, que quedaba ofi-
cialmente fundada o día 1 de outubro de 1879. Aqueles primeiros números
da publicación dan paso, agora, ao fermoso número extraordinario que, coa
cabeceira de Galicia –inequívoco signo da súa orixe–  conmemora o cin-
cuentenario da fundación daquel Centro Galego, o decano de todos os que
aínda hoxe temos polo mundo adiante.

Certamente, as case duascentas páxinas deste Galicia extraordinario,
orientado polo entusiasmo e pola moi significativa colaboración de Xulio
Sigüenza e coa vixiante atención de Constantino Sánchez Mosquera –daque-
la presidente do Centro Galego– representan un meritorio esforzo publicísti-
co que quere ser, decididamente, unha manifestación de amor e de homena-
xe a Galicia: paisaxes naturais, cidades, literatura, artes plásticas, institu-
cións, grandes figuras, evocación de feitos históricos son puntos de referen-
cia dun percorrido que reflicte boa parte dos máis representativos sinais de
identidade da terra galega e do seu pobo.

Se a esta mostra do espírito e da cultura do galeguismo engadimos a
riqueza e diversidade das ilustracións e o impresionante conxunto de colabo-
radores destas páxinas (Otero Pedrayo, Valle-Inclán, Xulio Sigüenza, Nóvoa
Santos, Aurelio Ribalta, Eduardo Blanco Amor, Valentín Paz Andrade,
Eliseo Pulpeiro, Luis Peña Novo, Ramón Villar Ponte, Vicente Risco, X. Bal
y Gay, W. Fernández Flórez, Ramón Suárez Picallo, Castelao, Rafael Dieste
e moitos máis) entenderemos o carácter excepcional e conmemorativo deste
Galicia que hoxe retorna á súa terra cando o Centro Galego que o viu nacer
é xa moito máis que centenario e prosegue a súa xeira por aquel Montevideo,
tan lonxe pero tan preto de nós, os galegos, os de onte e os de hoxe.

Velaquí un novo e axeitado testemuño do noso pobo, da Galicia inmi-
grante en América, sempre en actitude de permanente lembranza da súa
terra.

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria
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1. Os galegos no Uruguai

Os estudosos do fenómeno migratorio galego, e particularmente do que tivo en
Uruguai o seu destino, sinalan un período de inmigración masiva no tramo cronolóxico
1860-1956, período clave do proceso de poboamento do país e da súa resultante social cos-
mopolita, de aluvión: un conglomerado humano heteroxéneo e multirracial no que os inmi-
grantes galegos tiveron –estima Zubillaga Barrera1– unha “relativa significación” de acor-
do con cifras oficiais, certamente pouco fiables polo feito relevante da entrada clandestina
de galegos emigrados procedentes de Brasil e Arxentina.

No desenvolvemento do ciclo migratorio de galegos a Uruguai fala o citado
Zubillaga Barrera dun ciclo central (1880-1930) no que foi determinante o importante freo
que neste fluxo transoceánico supuxo a crise de 1929, orixinada polo crack económico da
bolsa de Nova York, e un ciclo epigonal (1950-1960). En calquera caso, entre 1880 e 1930
chegaron aos países americanos (dende Cuba ao Uruguai, Venezuela, Arxentina, México
ou Brasil) un total de 3,5 millóns de españois2, dos que un 33% aproximadamente eran
galegos. Na década que vai de 1921 a 1930 foron 338.641 os emigrantes galegos ás
Américas e deles 108.000 non retornaron, integrándose como inmigrantes en diferentes
países. Se alongamos máis a cronoloxía, entre 1911 e 1930 son 733.176 os emigrantes
galegos que cruzaron o Atlántico para “facer as Américas” no Uruguai.

No ano 1904 xa se di que o 90% dos españois que chegan ao Río da Plata son gale-
gos. En 1908 viven 25.305 galegos, mentres que a poboación total é de 1.042.686 habitan-
tes. En 1878 os galegos sumaban 12.391 e constituían o 5,5% da poboación. En 1963 os
galegos chegan a 47.290 e a poboación uruguaia alcanza os 2.595.510. Flutuante é a por-
centaxe de galegos no ámbito dos emigrados españois a Uruguai, pois as estimacións van
do 90% ata o 50%; no entanto, as cifras de Sánchez López e Zubillaga estiman nun 65%
tal porcentaxe.

No período 1929-1931 entran no país 3.676 galegos e no tramo posterior que vai de
1957 a 1963 chegan 10.126. Os chegados entre 1883 e 1918 suman 32.444 e por iso seme-
lla precisa a cifra de 30.000 galegos que publica José Mª Barreiro (4-XI-1917) nas páxi-
nas de Tierra Gallega, publicación que apoiará a creación da Casa de Galicia en
Montevideo. Digamos, de paso, que na veciña Arxentina, concretamente en Bos Aires,
vivían en 1930 un total de 600.000 galegos que se agrupaban en 400 sociedades.

As referidas estatísticas pódense relacionar, primeiro, cos galegos agrupados nas
diversas sociedades que os nosos inmigrantes crearon no país, particularmente na capital,
Montevideo; sociedades das que a máis madrugadora foi o Centro Galego, que abre as súas
portas o día 30 de agosto de 1879. E, en segundo termo, coas tiraxes das cabeceiras da
prensa galega inmigrante no país que agromaron a partir de La Voz de Galicia (1880) e La
Unión Gallega (1881), que foron pioneiras.

13

1 Prensa galega de inmigración, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1996; p. 21.
2 Os datos estatísticos están tomados de: José Ramón ANDRADE COBAS, Galleguidad en la Argentina,

Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999; A[ntonio] R[odríguez] L[ópez], “Emigración” en Gran
Enciclopedia Gallega, Gijón: Silverio Cañada ed., 1974, t. 10; pp. 15-36 e do citado libro de ZUBILLAGA

BARRERA, pp. 21-27.
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Pois ben, neste achegamento á relación entre o número de galegos en Uruguai arre-
dor de 1930 e os consumidores da súa prensa naquel país, pode ser significativo o dato de
Sixirei Paredes cando comenta que das conferencias programadas polo Centro Galego nos
anos vinte facíanse publicacións “en tiradas de ata dez mil exemplares que eran repartidos
por España e polos Centros galegos de América”3. O Centro Galego publicitou na súa
revista os seus ciclos de conferencias. Temos un exemplo en Revista del Centro Gallego
(nº 134, marzo de 1928, p. 16), onde se dá conta do desenvolvemento do terceiro curso de
conferencias e da súa publicación:

TERCER CURSO DE CONFERENCIAS

Los ya tradicionales cursos de conferencias organizadas y patrocinadas por el
Centro Gallego han tenido este año, al igual que los anteriores, una feliz realización.
Durante este tercer curso nuestra tribuna se ha visto honrada por los hombres ilustres
que van a continuación: Exmo. Sr. Don Enrique Rodríguez Fabregat, Ministro de
Instrucción Pública del Uruguay; Dr. Habib Estéfano, Catedrático; Dr. Francisco
Schincha, publicista; Revdo. Padre Luis Rodés, Director del Observatorio del Ebro;
Arquitecto Elzeario Boiz, Catedrático; Exmo. Sr. Dr. Antonio Sagarna, Ministro de
Instrucción Pública de la República Argentina; Exmo. Sr. Don Antonio Goicoechea,
ex Ministro de la Corona de España; Dr. José Espalter, Don Ramón Suárez Picallo y
Don Eduardo Blanco Amor.

A todos los ilustres conferenciantes, que fueron escuchados religiosamente por
el público habitual a las conferencias que organiza el Centro, reitera, una vez más, la
Junta Directiva, su agradecimiento por el desinteresado concurso que a la obra de
aproximación y comprensión ibero-americana desarrollada por nosostros han presta-
do, tan gentil como desinteresadamente.

PUBLICACIÓN DE LAS CONFERENCIAS

Al igual que en los cursos anteriores, próximamente empezará la distribución
de los folletos conteniendo las conferencias pronunciadas desde nuestra tribuna por
los diferentes conferenciantes que por ella pasaron durante este tercer curso. Hemos
mandado editar cinco mil ejemplares de cada una de ellas, que serán distribuidas gra-
tuitamente en España, América y Portugal.

Nesta liña, e polos mesmos anos, Alma Gallega (1921-1927), voceira oficial da
Casa de Galicia de Montevideo, tiraba 5.000 exemplares por número. Pero a tiraxe chega-
ba a 20.000 e 30.000 exemplares nos números de setembro e outubro-decembro de 1936.
Pola contra, Arazua (1929-1930), boletín da Asociación Protectora da Cultura Galega, tira-
ba 1.000 exemplares dos dous únicos números que viron a luz.

3 Carlos SIXIREI PAREDES, Galeguidade e cultura no exterior, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,
1995; p. 128.
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2. Tres sociedades galegas en Montevideo

a) O Centro Galego de Montevideo

O Centro Galego de Montevideo4 foi o primeiro en abrir as súas portas entre todos
os do seu mesmo nome que deseguido poboaron o amplo mundo polo que transitaron os
emigrantes galegos ou os que por calquera outra razón deixaron a súa terra. Comeza a súa
xeira o 30 de agosto de 1879 como entidade cultural, deportiva e recreativa e por iniciati-
va dos irmáns Salgado Vázquez, que dan á prensa a convocatoria fundacional, que tivo
lugar na casa de D. José Mª Quintiana co obxecto de fundar unha sociedade que se chama-
ra Centro Gallego. Nomeouse unha Comisión Organizadora para que redactara un
Regulamento e outros proxectos fundacionais. Integraban a Comisión: Antonio Varela
Stolle, Francisco Vázquez Cores, José Mª Quintiana, José Fariña, Jesús Martínez, José
Mosteiro, Jesús Rey, Evaristo Novoa, Benigno Salgado e Genaro J. Calvo. Os designados
para a primeira Xunta Directiva do Centro foron:
Antonio Varela Stolle (Presidente), Benigno Salgado
(Vicepresidente), José Fariña (Tesoureiro), Genaro J.
Calvo (Secretario), Jesús Martínez (Vicepresidente) e
sete vocais. 

A entidade adquiriu personalidade xurídica en
1906. No ano 2000 tiña 1.141 socios.

Os obxectivos eran: unir fraternalmente aos
galegos que vivían en Uruguai, promover o seu benes-
tar material e moral, crear un fondo benéfico (a través
de actividades folclóricas e culturais) para socorrer os
galegos necesitados, procurar instrución e ensino aos
socios e aos seus fillos, favorecer as iniciativas de pro-
greso en Galicia e promover actos a prol do lecer a tra-
vés de funcións musicais, teatrais, literarias, así como
festas diversas. A súa sede inicial estaba en
Montevideo, na Avda. 18 de xullo, 1785, pero en 1923
construíron un pazo social na rúa San José, 870 que
aínda hoxe conta xa non só con vidreiras policroma-
das e un mobiliario en madeiras nobres, senón con
estancias tan fermosas como a sala de lectura
Castelao, o teatro Valle-Inclán, o parrilleiro Viejo
Pancho ou a sala de honra Rosalía de Castro.

Como xa vimos, mantivo ata 1979 (e dende 1917) unha publicación, Centro
Gallego, que cambiou de cabeceira varias veces e aínda hoxe conta co Boletín Centro
Galego de Montevideo. Conta co grupo folclórico “Alborada”, o ballet “España”, o grupo
teatral “Enrique Guarnero” e unha Escola de Arte Dramático. Promove cursos de baile,
gaita e confección de traxes e organiza diferentes bailes (de gala, de alborada, de antroido)
e a elección da “Reina da Primavera”. Programan clases de guitarra, ballet clásico, ioga,

17

4 Tanto para o Centro Galego como para a Casa de Galicia e o Patronato da Cultura Galega véxase: Enrique
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, “Uruguay” en Asociacionismo Galego no exterior, I:  Xunta de Galicia: Santiago de
Compostela, 2001; pp. 597-671.



ximnasia, etc. Danse tamén proxeccións de cine para nenos e actividades deportivas (fút-
bol, baloncesto, voleibol) para rapaces.

Fóra da área metropolitana de Montevideo, na zona  de Carrasco, posúe un Parque
social e polideportivo que promove múltiples actividades gastronómicas, folclóricas e de
lecer. Coñeceu tempos dunha extraordinaria vitalidade cultural e as diferentes etapas da
súa longa xeira (máis de 125 anos) teñen merecido opinións opostas. Dende a súa posta en
funcionamento, a entidade creou numerosas delegacións en vilas e cidades do Uruguai.

Durante as dúas ou tres décadas iniciais, o Centro Galego organizou, no educativo,
unha escola nocturna que ofrecía clases e veladas literario-musicais (o mesmo que se facía
no Plantel Concepción Arenal do Centro Galego da Habana). Tamén se ocupou da axuda
aos necesitados mediante a “Oficina Central de Protección” e, no político, “foi a vangarda
do galeguismo e o republicanismo ata comezos do século XX”, precisa Sixirei Paredes5.
Nos anos vinte a súa acción derivou claramente cara ao terreo do cultural dende unha pers-
pectiva selectiva e elitista e adoptou un pensamento de signo iberoamericanista. Pola con-
tra, a Casa de Galicia propiciou unha cultura máis de raíz popular e achegouse ás posicións
galeguistas.

Outras estimacións semellan de interese. Así, o balance que en 1930 fai aos socios
o presidente Constantino Sánchez Mosquera da súa xestión no quinquenio 1925-1930. No
económico, sinala, redución da conta de “Obligaciones” na contía de 33.165$ e incremen-
to do capital propiedade do Centro en 38.053$, con importantes investimentos nas obras
do Pazo Social, construído en 1923. Deseguido sintetiza:

En estos cinco años hemos obtenido un alto valor representativo para nuestra
asociación. En este lapso de tiempo hicimos lo posible, en ocasiones lo imposible, para
acrecentar el prestigio social, cultural y patriótico de la colectividad gallega en
Montevideo; para favorecer a Galicia y sus centros culturales, para establecer relacio-
nes cordiales entre las asociaciones gallegas del extranjero y para vincular a España con
América. Todos los actos e iniciativas de las Juntas Directivas han respondido a estos
fines. Recordemos los principales: homenaje a la memoria del Dr. Justino Jiménez de
Aréchaga; homenaje a los aviadores del “Plus Ultra” y del “Jesús del Gran Poder”, a los
marinos de la fragata “Elcano”, a Linares Rivas, Millán Astray, María de Maeztu, Julio
Prieto, Manolo Quiroga, Antonio Goicoechea, Ramiro de Maeztu y otros varios. No
tuvieron otro objeto: los cinco cursos de conferencias, las exposiciones de Julio Prieto,
González del Blanco y la de Arte Gallego; el Certamen Gallego-Americano, las inicia-
tivas sobre emigración, en favor de la Universidad de Compostela y la organización de
un Congreso Gallego en la conmemoración del centenario de Rosalía y Murguía; los
conciertos de música Gallega, la publicación mensual de la revista y sus ocho números
extraordinarios; la constitución de la “Asociación Protectora de la Cultura Gallega”, la
creación de la Bolsa de Trabajo y muchos otros actos.6

Zubillaga Barrera7 condensa a significación das tres sociedades fundamentais dos
galegos en Uruguai: Centro Galego, Casa de Galicia e Patronato da Cultura Galega:

18

5 Galeguidade e cultura no exterior, op.cit.; p. 125.
6 “Para los Sres. asociados del Centro Gallego”, díptico insertado, en Galicia, nº 159, abril-maio de 1930.
7 “A presencia galega en Uruguai”, en Galicia e América. Cinco séculos de historia, Santiago de

Compostela, 1992; p. 172.
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O Centro Gallego (fundado en 1879) constituíu unha das primeiras experien-
cias de asistencia e protección ós inmigrantes, de educación e capacitación, de repre-
sentatividade social e de espallamento cultural. A Casa de Galicia (fundada en 1917)
constituíuse, polo seu número de afiliados e o potencial da súa cobertura, nunha das
tres primeiras sociedades de asistencia mutual do país, realizando así mesmo, labores
de difusión cultural e recreación, directamente vencelladas ó ámbito emigrante. O
Patronato da Cultura Galega (fundado en 1964) realizou unha sostida acción de
defensa da identidade galega, promovendo as súas manifestacións culturais, asumin-
do o ensino sistemático da lingua e desenvolvendo un amplo labor editorial. Outras
numerosas institucións buscaron nuclear ós galegos apelando ós seus lazos provin-
ciais, comarcais ou veciñais, dando lugar a unha tendencia fraccionista que só coas
consecuencias do cesamento da corrente inmigratoria (contra finais dos anos 50)
comezou a se reverter.

No seu estudo sobre o desenvolvemento do galeguismo en América, Núñez Seixas8

anota a pouca forza, a escasa representatividade dos galeguistas en Uruguai, que en 1918
crean un comité para festexar actos como o Día de Galicia ou para salientar o meritorio
labor dos galegos na construción do país uruguaio, subliñando que “pesie o carácter con-
servador da institución”, o Centro Galego encabezou na década de 1920 as actividades
galeguistas conducido por Constantino Sánchez Mosquera, que ocupaba a presidencia do
Centro dende 1923. Doutor e comerciante importador de tabacos, Sánchez Mosquera
conectou co galeguismo rexionalista organizando o Primer Congreso Gallego Americano
que ía ter lugar en Montevideo en 1920. A finalidade era espallar por América os valores
de Galicia e tratar así mesmo o feito político rexionalista. Convidou a diversas institucións
galegas para que enviasen representantes das catro provincias e A. Losada Diéguez acolleu
positivamente a iniciativa congresual, que, porén, defraudou as esperanzas das Irmandades
galegas por controlar e aproveitar o acto. Pero todo rematou cunha afirmación hispanoa-
mericanista do organizador e o congreso non se realizou.

Nestes anos vinte nos que presidiu o Centro Galego, Constantino Sánchez
Mosquera foi un incansable promotor de ideas e proxectos galeguistas lanzados con moita
publicidade e alta retórica, pero tinxidos dun galeguismo en realidade superficial, practi-
cista, circunstancial e por unha relación de dependencia con todo o que se facía en Bos
Aires, sobre todo a revista Céltiga, que mantivo nas súas páxinas unha “Sección
Uruguaya” e contou cun correspondente en Montevideo. As revistas do Centro Galego e
da Casa de Galicia –anota Núñez Seixas9– amosan nestes anos un carácter “saudoso-
morriñento” e Sánchez Mosquera semella un rexionalista moderado e flutuante, ambiguo
e de conveniencia.

As iniciativas galeguistas tiveron mellor impulsor en Xulio Sigüenza, que fixo de
Galicia, en 1929, unha publicación aberta ao galeguismo nacionalista, renovada e moder-
na. Nese mesmo ano Sánchez Mosquera organizou o Certamen Gallego Americano que
tratou temas galegos en relación con América (a emigración, a universidade, a literatura).
O Centro Galego e a figura de X. Sigüenza acubillaron o agromar dun pequeno grupo gale-
guista (Arturo Carril, José Barrera, Miguel Sánchez, Camilo Bóveda, P. Férnandez Veiga)
que se reunía no café Tupí Nambá e se relacionaba cos galeguistas de Bos Aires.

21

8 Galeguismo en América 1879-1936, Sada / A Coruña: do Castro, 1992; pp. 135 e ss.
9 Op.cit., pp. 260 e ss.
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No haber do Centro Galego e de Sánchez Mosquera consta a organización da
Semana Gallega, A Gran Exposición de Arte Gallego e o antedito Certamen Gallego
Americano. Ademais, en 1929 o Centro apoiou a creación do Seminario de Estudos
Galegos e tamén á Real Academia Galega. Enviou 4.000 circulares aos galegos de
Uruguai solicitando axuda económica para aquelas institucións e para promover a revis-
ta Arazua (1929-1930), que fixo chamamentos de signo galeguista, pero que por razóns
económicas só tirou dous números. Cómpre subliñar que a revista Galicia do Centro
Galego, no seu nº 159 (abril-maio de 1930) enviou un escrito de solicitude ao Goberno
español pedindo o ensino do galego como materia oficial de estudo en Galicia, en todos
os niveis do ensino, e mais a cooficialidade da lingua galega. A crise económica determi-
nou igualmente que a Asociación Protectora de la Cultura Gallega (Montevideo, 1929) só
puidese remesar 1000 pesetas ao Seminario de Estudos Galegos e en 1930 contaba uni-
camente con 60 socios. En 1935 conseguía máis cartos para o Seminario e para a
Academia e mantiña a revista Raza Celta (1934), na que se reflicte o pensamento de
Constantino Sánchez Mosquera.

Ao comezo dos anos trinta o Centro Galego, con X. Sigüenza e Sánchez Mosquera,
xunto coa Asociación Protectora de la Cultura Gallega e as revistas Galicia e Arazua,
voceiras das citadas sociedades, participaban no proceso de xurdimento da República fede-
ral en España e apostaban por un partido galeguista activo e popular, unha ampla autono-
mía e unha base cívico-cultural avanzada da que carecía daquela a sociedade galega. En
1931, coas eleccións para as Cortes Constituíntes da República, a asemblea pro-Estatuto
da O.R.G.A. e o anteproxecto de Estatuto do S.E.G. viaxa X. Sigüenza a Galicia en repre-
sentación do Centro Galego. Viaxaron tamén Alonso Ríos, Campos Couceiro e Suárez
Picallo. Desenvolveron unha intensa actividade pro-autonomista e federalista republicana.
Nas eleccións só saíu deputado Suárez Picallo, que ía nas listas da F.R.G. nas que tamén
conseguiron acta Castelao, Otero Pedrayo e A. Villar Ponte.

En 1933 nace, despois dunha xuntanza na Casa de Galicia, o Comité Autonomista
Galego, presidido por C. Sánchez Mosquera, que organizou actos de todo tipo para a difu-
sión do Estatuto de Autonomía de Galicia. Nestes anos, a Casa de Galicia substitúe, no dis-
curso galeguista de signo nacionalista, ao Centro Galego, no que a masa social semellaba
indiferente á política, tanto á uruguaia como á galega; política que, no que atinxía ao nacio-
nalismo, reunía un fato de galeguistas nos cafés Tupí Nambá e Novedades. E 1934 nacía en
Montevideo a Irmandade Galeguista do Uruguai, estreitamente unida ao Partido Galeguista
e presidida por Manuel Meilán e P. Fernández Veiga. O seu voceiro foi o mensuario O
Irmandino (1934), que reproduciu textos nacionalistas procedentes de Galicia e desenvol-
veu unha meritoria tarefa cultural.

Anotemos que no quinquenio 1925-1930 houbo no Centro cinco ciclos de conferen-
cias que chamaron a atención no ámbito cultural do Río da Prata. Dous ciclos máis tiveron
lugar nos anos 1943-1944. Entre as exposicións pictóricas cómpre citar a colectiva de artis-
tas galegos (104 óleos en total) na que estiveron presentes Imeldo Corral, C. Pintos Fonseca,
Manuel Abelenda, Julio Prieto Nespereira, Manuel Colmeiro, Francisco Llorens, J. Liste
Naveira, González del Blanco, Castelao, Carlos Maside e outros.

En 1956 participa o Centro no Primeiro Congreso da Emigración Galega que se des-
envolveu en Bos Aires e, con posterioridade, nos congresos da Emigración Española a
Ultramar que tiveron Galicia como escenario.
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Como remate da información que aquí reunimos e das valoracións que este Centro
Galego mereceu dos que analizaron a súa tarefa ao longo do tempo, semella axustada á rea-
lidade a apreciación que fai Alejandro E. Fernández10, que, recoñecendo que a entidade
prestou apoio e protección ao emigrante nun principio, no entanto “a súa actividade con-
centrouse sobre todo na vertente recreativo-cultural, polo que deixou un flanco para a cre-
ación dunha entidade que asumiu as funcións asistenciais dentro da colectividade rexional:
a Casa de Galicia (1917).”

b) A Casa de Galicia

Constituíase o día 1 de outubro de 1917, en Montevideo, a sociedade chamada Casa
de Galicia. A súa creación foi froito dun proceso previo que enfrontou a sectores distintos da
inmigración galega, que polemizaron en xuntanzas ou nas páxinas da prensa. Concretamente
Tierra Gallega (1917-1918), dirixida por José Mª Barreiro, defensor e impulsor da nova enti-
dade, loitou para que saíra adiante contra a súa opoñente, Centro Gallego (1917), que criti-
cou duramente a iniciativa daquela nova sociedade. Para que a escisión e a disidencia non se
produciran, nomeouse un “Comité pro-unión de los gallegos de Montevideo” que agrupaba
nove sociedades, entre elas o Centro Galego, pero o Comité non conseguiu a unión polas
condicionantes que algúns estatutos dalgunhas sociedades impuñan.

Na asemblea de 4 de agosto de 1917, no Teatro Colón, informou o Comité das súas
xestións. Nomeouse entón unha Comisión Delegada de 16 membros para solucionar os
problemas daqueles incómodos estatutos, pero na asemblea de 15 de setembro do mesmo
ano, coa asistencia de 900 galegos, a Comisión informou do fracaso das súas xestións. Tras
unha nova xuntanza e sen que colaborase o Centro Galego, a secesión foi un feito e naceu
Casa de Galicia o día 1 de outubro de 1917. O día 2 de marzo de 1918 abría a súa sede
social na Avda. 18 de xullo, nº 1011 (con anterioridade ocupara o local do semanario Tierra
Gallega, en Piedras, 605 e despois en Paraguai, 1263).

Encabezados por José
Mª Barreiro, os socios funda-
cionais foron 673 galegos e 4
uruguaios. Un ano despois, en
1918, os socios eran 1.400. En
1989 os socios eran xa 92.000
e sumaban 98.884 en 1994. O
número máis elevado acadouse
no ano 2000, con 104.000
socios, dos que eran galegos
algo menos dun 30%. A pri-
meira directiva estivo presidi-
da por Marcial Yáñez, con
Severino Barcala, Pablo
García, José Mª Barreiro, Jesús
Alonso, Casiano Estévez e
Antonio Camaño en cargos de
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Compostela: Consello da Cultura Galega, op.cit., p. 135.
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responsabilidade. Votaron a esta directiva 500 galegos nunha xuntanza de 10 de novembro
de 1917.

A Casa de Galicia foi, e continúa a ser, sociedade de Instrución, Recreo,
Beneficiencia e Asistencia Médica Colectiva. Entre as súas funcións: unir os galegos, hon-
rar Galicia, traballar pola cultura galega e apoiala, laborar polo benestar e o progreso da
comunidade galega e manter relacións con sociedades galegas e entidades dentro e fóra de
Galicia.

Mantivo un importante número de publicacións (Alma Gallega, Tierra Gallega, El
Eco de Galicia, Casa de Galicia) e aínda continúan algunhas como El Boletín ou Ecos da
Terra. No terreo do folclore mantén o Grupo Folclórico da Casa de Galicia e unha Escola
de Gaitas. A súa publicación oficial, Ecos da Terra, tiraba en 2001 arredor de 3.000 exem-
plares. O seu Instituto Curros Enríquez é unha moderna escola de ensino comercial con
clases de contabilidade, dactilografía e inglés. A Biblioteca Alfonso R. Castelao posúe
8.000 volumes. A Biblioteca Técnica Manuel Albo é unha das mellores do país.

Entre as actividades que organiza figuran: conferencias, cursos, representacións tea-
trais, sesións de cine, bailes, clases de gaita, concursos xornalístico-literarios, celebración
do Día do Emigrante, práctica de deportes, etc. Axudan económica e asistencialmente ao
Fogar Español de Anciáns e custean a Escola de Galicia de 2º grao.

Pero é sen dúbida a tarefa médico-asistencial o máis sobresaínte da Casa de Galicia,
que ten en propiedade e mantén en funcionamento con todos os servizos médico-farmaco-
lóxicos: unha Policlínica Central (co Centro Administrativo Xeral), o Sanatorio Social (con
7 andares e 277 camas), cinco Policlínicas Zonais e un Panteón Social no Cemiterio do
Norte de Montevideo.

A Policlínica Central ten unha parte do edificio (que ten entrada pola Avda. 18 de
xullo, 1471) onde se concentran as instalacións sociais e culturais, como a Biblioteca
Castelao, o Instituto Curros Enríquez ou o Salón Rexional.

Historicamente cómpre lembrar que foi esta Casa de Galicia a sede da creación, o
día 15 de novembro de 1944, do Consello de Galiza, acto preparado pola Irmandade
Galeguista de Montevideo e ao que asistiron representantes dos gobernos vasco e catalán
no exilio. Foron elixidos para o Consello: Castelao, Suárez Picallo, Antón Alonso Ríos e
Elpidio Villaverde Rey. Aprobouse tamén un documento político no que se falaba das fina-
lidades deste organismo.

En 1997 o Goberno de Uruguai homenaxeaba a Casa de Galicia coa emisión dun
selo oficial conmemorativo dos 80 anos de vida da Casa, que en 1989 contaba cun total de
2.500 empregados para atender as súas instalacións e servizos.

A Casa de Galicia de Montevideo foi e continúa ser a máis importante entidade
mutualista galega de Uruguai e aínda hoxe sobresae entre todas aquelas que funcionan na
diáspora galega. Estivo, nos  comezos do século XX, en primeira liña do galeguismo e do
republicanismo. Restaurou a tradición da escola nocturna e foi punto de encontro dos gale-
guistas de Montevideo. De inequívoca vocación popular, animou a creación de grupos
corais e teatrais galegos e adiantouse na representación do noso teatro cando en 1917 pre-
sentou en escea Pan Quente e Na casa do ciruxano, de José Mª Barreiro, e en 1918, do
mesmo autor, pero agora en castelán, Gente de mar e La Virgen de la Roca. Barreiro foi
tamén fundador (e dirixiuna ata 1914) da coral “Casa Galicia”. Ilustres nomes do exilio tive-
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ron relación con este benemérita sociedade que en 1940 era visitada por Castelao. O diplo-
mático e escritor Lois Tobío colaborou con Casa de Galicia e fixo interesantes traducións
de obras históricas e textos ensaísticos. Foi colaborador do prestixioso xornal El Día e da
revista Marcha e promocionou un ciclo de charlas sobre Dereito Político en Radio Ariel. En
fin, ao longo dos seus case noventa anos de existencia contou entre os seus directivos ás
grandes figuras do galeguismo, do nacionalismo e do republicanismo.

Nun moi recente libro –Castelao y Uruguay– de Carlos Zubillaga, no que se trata
polo miúdo da relación de Castelao coa comunidade galega naquel país, relación que cons-
titúe un capítulo particular da biografía vital e política do rianxeiro, precisou o autor que

Los primeros contactos artísticos de Castelao con Uruguay estuvieron vincu-
lados a la acción cultural de las instituciones matrices del colectivo inmigrado: Casa
de Galicia y Centro Gallego de Montevideo.11

A relación e contactos de Castelao coas dúas institucións galegas posúe os seguin-
tes puntos de referencia:

a) En Alma Gallega (outubro de 1922), revista voceira de Casa de Galicia, aparece
a primeira colaboración de Castelao nunha publicación para inmigrantes galegos:
o debuxo “O cruceiro” que leva ao pé un breve texto en galego.

b) Na mesma Alma Gallega (nº 8, abril de 1925) aparece un artigo de José Frances
titulado “Un gran dibujante gallego. Alfonso R. Castelao”, ilustrado con varios
debuxos do artista.

c) A revista Galicia (nº 151, extraordinario de agosto de 1929), voceira do Centro
Galego, publica cinco textos de Cousas con varias ilustracións do escritor.

d) No ano 1929 a Revista del Centro Gallego de Montevideo publicita a Exposición
de Arte Gallego que, inaugurada en Bos Aires, pasou no mesmo ano ao Centro
Galego de Montevideo, con obras de Castelao, Maside, Carlos Sobrino, Bello
Piñeiro, Francisco Lloréns, Imeldo Corral, etc.

e) En 1930, de novo en Galicia (nº 166, decembro de 1930), publicaba unha entre-
vista virtual a Castelao que era unha conversa simulada da invención de Xulio
Sigüenza baixo o título “Habla Alfonso R. Castelao”.

f) En outubro de 1943 o Centro Galego solicita unha colaboración artística de
Castelao e doutros artistas galegos para un álbum da sociedade. Castelao envía
“O Gaiteiro”, que en 1947 reproducirá Alma Gallega.

g) En 1941, en Alma Gallega (25 de xullo de 1941, número extraordinario), publi-
ca un pequeno fragmento do pequeno libro Verbas de chumbo e dous relatos
tomados de Cousas.

h) Publica en Alma Gallega (decembro de 1948) o escrito “A nosa innata xenerosi-
dade”, no que repasa algúns intres da historia de Galicia.
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i) Persoalmente, en 1940 Castelao está presente na inauguración da Biblioteca do
Sanatorio da Casa de Galicia (que levará o seu nome) e tres días despois –4 de
decembro– visita o Pazo social do Centro e preside unha xuntanza da súa Xunta
directiva. No mesmo mes de decembro pronuncia unha conferencia, “Un pueblo
gallego” na Casa de Galicia, onde é obxecto dunha homenaxe cun xantar o día 8.
Unha semana despois visita o Centro Galego e asina no Libro de Ouro.

l) O día 15 de agosto de 1947 é recibido en Montevideo pola Irmandade Galeguista
de Uruguai e a Casa de Galicia declárao “Huésped de Honor”. Integrantes da
Casa como López Maside, Hermenegildo Ruibal, Manuel Meilán e Bernardo
Iglesias estiveron encargados de orientar e aconsellar a Castelao durante a súa
permanencia en terras de Uruguai.

c) O Patronato da Cultura Galega

Con moita menos historia que o Centro Galego, a Casa de Galicia e outras entida-
des societarias galegas de Montevideo, o Patronato da Cultura Galega, fundado en 1964,
continúa hoxe vivo e activo e os seus socios, que eran 600 en 1988, chegaban a 910 en
1998 para baixar ata os 875 no 2000. Foi José Cancelo Freijó o seu primeiro presidente e
os socios fundadores sumaban 94, galegos o cento por cento deles.

A única razón de ser desta sociedade é a defensa e espallamento da cultura galega e
a contribución á máis fonda relación galego-uruguaia. Naceu nos baixos do Centro Galego,
pero en 1975 abriu a súa casa social na rúa Río Blanco, 1443 de Montevideo. O seu vocei-
ro dende 1965 é a revista Guieiro, que en 2001 levaba publicados 80 números.

Promove cursos de galego (realizou máis de 20) e dende 1950 mantén o programa
de radio “Sempre en Galiza”. Organiza mostras de pintura, fotografía, libros e actos como
o do Día das Letras, Xornadas de Cultura Galega, aniversario da morte de Castelao, Día
da Poesía Galega e outros de tipo folclórico e gastronómico.





3. Sociedades e prensa galegas en Uruguai

A creación de sociedades de diferente signo polos inmigrantes galegos en Uruguai
tivo períodos de expansión nos anos 1911-1920, 1941-1950, 1961-1970 e aínda entre 1981
e 1990. No seu estudo sobre estas sociedades, E. Fernández Martínez12 rexistra a existen-
cia, en 2001, dun total de 14, das que son 4 as de carácter local ou comarcal (Porto Son,
Morgadanes, Bergantiños e Bolos Valle Miñor). Cando en 1929 aparece este nº 151 de
Galicia, a revista do Centro Galego, número conmemorativo do cincuentenario da entida-
de, en Montevideo funcionan o Centro Galego (1879), a Casa de Galicia (1917), Unión
Hijos de Morgadanes residentes en Uruguay (1918) e Asociación Hijos del Ayuntamiento
del Puerto Son de Montevideo (1919). As dúas primeiras foron sempre as de máis impor-
tancia social, económica, cultural ou asistencial (neste último terreo o labor de Casa de
Galicia é de extraordinaria significación ata hoxe mesmo) e mantiveron ao longo do tempo
diferentes publicacións voceiras dos seus intereses e de carácter oficial. Foron voceiras de
sociedades locais Morgadanes (1919), Valle Miñor (1921), Finisterre (1957), Compostela
(1959), Unión Hijos de Morgadanes (1989), Bergantiños (1982) e o Boletín informativo
(1985) do Centro Deportivo e Social de Bolos Val Miñor.

Outras sociedades e agrupacións de carácter cultural e orientación política de distin-
to signo tiveron tamén os seus órganos de expresión nos que colaboraron con frecuencia
persoeiros do galeguismo. Pertencen a este apartado Arazua (1929), Boletín de la
Asociación Protectora de la Cultura Gallega que só tirou dous números; O Irmandino
(1934-1936), Órgano da Irmandade Galeguista do Uruguai vinculado ao Partido
Galeguista e de orientación nacionalista (cunha segunda etapa entre 1958 e 1961 de carác-
ter continuista) e Guieiro (1965-1968), Órgano do Patronato da Cultura Galega que en
1984 comezaba a súa segunda xeira. Máis nidiamente interesado na política estivo Raza
Celta (1934-1935), voceira do Comité Autonomista Galego de Montevideo, dirixida por
Constantino Sánchez Mosquera, con artigos de orientación nacionalista e de carácter cul-
tural. Castelao, Otero Pedrayo, os irmáns Villar Ponte, Ramón Suárez Picallo, Leandro
Carré Alvarellos, J. Carballeira, A. Bóveda, A. Alonso Ríos, Avelino Rodríguez Elías, Julio
Sigüenza, Constantino Sánchez Mosquera, Roberto Blanco Torres, Augusto Mª Casas,
Gonzalo López Abente, J. Iglesias Rivadulla, Victoriano García Martí, Félix Estrada
Catoira figuran entre os colaboradores destas publicacións, certamente de existencia efé-
mera e moi irregular periodicidade.

No seu estudo e compilación da prensa galega en Uruguai, reúne Carlos Zubillaga
28 cabeceiras13. Doutra parte, as 50 que vemos no libro coordinado por Vicente Peña14 non
son todas rexistrables como autónomas, pois ás veces a mesma publicación varía de etapa
ou ben de cabeceira e así, a publicación voceira do Centro Galego pasa por catro cabecei-
ras diferentes, O Irmandino percorre tres etapas (1934, 1958 e 1978), e Guieiro dúas
(1965, 1984), o mesmo que Alma Gallega (1919, 1934).

31

12 “Uruguay”, en Asociacionismo Galego no exterior, I, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2001;
pp. 597-671.

13 A prensa galega de inmigración en Uruguai, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega,
1992.

14 Repertorio da prensa galega na emigración, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega,
1998.
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Como cabería agardar pola súa traxectoria e antigüidade, o Centro Galego e mais a
Casa de Galicia mantiveron diferentes publicacións voceiras das súas actividades. Así, o
Centro Galego promoveu e mantivo:

– Centro Gallego (1917-1925), (nº 1-108)

– Revista del Centro Gallego (1925-1929), (nº 109-150)

– Galicia (1929-1931), (nº 151-167)

– Centro Gallego de Montevideo (1917) (número do Centenario)

– Revista del Centro Gallego (1944) (número do 65 aniversario)

– Galicia (1954) (número do 75 aniversario)

Esta revista, Centro Gallego, que cambiou catro veces de cabeceira, foi a única que
mantivo a institución e, dende logo, unha das poucas que pasou dos 100 números tirados.

Ademais deste Galicia (1929) extraordinario e conmemorativo do cincuentenario do
Centro, a revista publicou os extraordinarios de 1944, 1954 e 1979 que xa rexistramos e
aínda en 1925 daba á luz outro que, coa cabeceira Centro Gallego e co nº 103 (Montevideo,
30 de xullo de 1925), aparecía “Con motivo de la inauguración del Edificio Social”, que
estaba situado na r./ San José, 870 de Montevideo. Numerosos artigos e notas sobre o labor
do Centro e colaboracións de Juana de Ibarbourou, Sofía Casanova, Enrique Labarta Pose,
Teófilo D. Piñeiro, W. Fernández Flórez, Constantino Sánchez Mosquera, Emilio Frugoni,
Miguel Barros Castro, Margarita Astray Reguera, Andrés Salgado, Antón Villar Ponte, Eloy
Luis André ou Luis Jiménez Asúa dan interese cultural e informativo a este número.

Xa coa cabeceira de Galicia a revista tirou algúns números especiais como o 159 (abril-
maio de 1930), “dedicado a La Coruña”, cidade que tivo lugar de preferencia en moitos núme-
ros da publicación. Consultado este número e os do seu contorno cronolóxico15, entre os que
salienta o nº 154-5 dedicado ao “Arte Gallego”, podemos establecer con fiabilidade a seguin-
te nómina de colaboradores que, loxicamente, coincide en boa medida coa do extraordinario
(nº 151, agosto de 1929) que agora editamos: Ramón Otero Pedrayo, Augusto Barcia, Aurelio
Ribalta, Fidelino de Figueiredo, Leopoldo Basa, Rafael Altamira, José Montero Alonso, Jaime
Solá, Julio Sigüenza –director dos catro últimos números–, Wenceslao Fernández Flórez,
Manuel Casás, Tomás Borrás, M. Linares Rivas, Eduardo Blanco Amor, Ramón Cabanillas,
Leandro Pita Romero, Arturo Simonatti, Eugenio Montes, R. Pérez de Ayala, R. Blanco
Torres, E. Estévez Ortega, Álvaro de las Casas, José Sánchez Mosquera, Luis Bello, Joaquín
Pesqueira, Armando Cotarelo, J. Sal Lence, Jesús Bal y Gay, Francisco Martínez Morás, José
Lesta Meis, Constantino Sánchez Mosquera, Francisca Herrera Garrido, R. Pérez Barreiro,
Salvador Cabeza de León, Eladio Rodríguez González, J. Teijeiro Bugallo, M. Ponte Patiño,
Juan Carballeira, Ángel Lázaro, Juan Jesús González, Antonio Zozaya, Eugenio Carré, F.
Estrada Catoyra, María Barbeito y Cerviño, Antón Villar Ponte, L. Santiso Girón, R. Villar
Ponte, Miguel Pérez Ferrero, Ángel Ayer, Valentín Paz-Andrade, M. Souto Vilas, J. Díaz
Fernández, Prudencio Landín, Francisco Villaespesa, José D. Benavides e José Rubinos.

Máis ampla e variada é a panorámica dos órganos oficiais de expresión ou publica-
cións periódicas voceiras da Casa de Galicia, que auspiciou Alma Gallega, “Órgano

15 Números consultados: 149 (xuño, 1929), 150 (xullo, 1929), 152 (setembro, 1929), 153 (outubro, 1929),
154-5 (novembro-decembro, 1929), 156-7 (xaneiro-febreiro, 1930), 159 (abril-maio, 1930), 164 (outubro,
1930), 165 (novembro, 1930), 166 (nadal, 1930), 167 (xaneiro, 1931).
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Oficial de la Sociedad Casa de Galicia” que tivo dúas épocas: 1919-1927 e 1934-1967,
aínda que a partir de 1941 só publicou extraordinarios anuais, desaparecendo varios anos
en distintas etapas da súa xeira. José Mª Barreiro, Ricardo Nóvoa e José Luis Pimentel
foron os seus directores sucesivamente ata 1925. A mesma función de “órgano oficial” des-
envolveu EL Eco de Galicia (1925-1933) que, dirixido por Ricardo Nóvoa, tirou un total
de 32 números. Unha segunda etapa podería iniciarse en 1941, cando reaparece a cabecei-
ra, pero a súa presenza é esporádica e pouco sabemos da súa posible xeira. Tampouco son
moitas as noticias que temos de  Cousas Nosas (1956), “Editada por el club de Empleados
de Casa de Galicia” e da que foi redactor responsable Antonio Paleo Fernández. Ocupouse
de informar sobre a Casa de Galicia e da cultura galega.

En 1981 xorde Ecos da Terra, novo “órgano oficial” editado pola Comisión de
Instrucción e Cultura da Casa de Galicia e que continúa ata hoxe mesmo a súa andaina
como boletín informativo que atende tamén a cultura galega. Máis serodias son, xa na
década dos noventa, Casa de Galicia (decembro de 1991), case exclusivamente dedicada
a dar a coñecer as actividades realizadas pola entidade que lle dá o seu nome, e na mesma
liña informativa, El Boletín, “publicación oficial” que continúa a aparecer conxuntamente
con Ecos da Terra.

Entidades locais, sociedades comarcais, asociacións e grupos de carácter cultural,
político, profesional ou económico dos inmigrantes galegos crearon os seus órganos de
expresión no ámbito da prensa, que, por certo, foi posterior á aparición desas sociedades e
grupos. En Uruguai, a prensa máis madrugadora xorde con posterioridade ao Centro
Galego. Así acontece con La Voz de Galicia (1880) da que foi director o ourensán Benigno
Salgado Vázquez e que tirou só 12 números. Liberal e rexionalista, subtitulada “Revista
semanal de Ciencias, Artes y Literatura”, mantivo numerosos correspondentes en terras
uruguaias e publicou textos de Rosalía, Murguía, Álvarez Insua, Pondal, Xesús Muruais,
Lamas Carvajal, etc.

Allea a calquera entidade permaneceu La
Unión Gallega (1881-1889 e 1892), fundada e
dirixida por José F. Agrasar e Ramón Cerdeiras,
que a proclamaron defensora “de los intereses
gallegos en las Repúblicas del Plata”. Con máis
de mil douscentos números, foi a de máis longa
xeira de todas as publicacións galegas en
Uruguai.

Sen saír do século XIX temos aínda El
Heraldo Gallego (1889). Dirixido por Ramón
García Vicetto e subtitulado sinxelamente “Diario
de la mañana”, tivo unha efémera existencia e só
chegou a 37 números.

Precisemos que a relación dos galegos emi-
grados a Uruguai coa prensa excede o marco
daquela creada exclusivamente por galegos para
penetrar nas orixes mesmas da prensa uruguaia.
Así, Antonio Díaz funda, entre 1820-1830, as
cabeceiras La Aurora, El Pampero e La Gaceta de
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Montevideo, así como El Universal. En 1831 o redactor Barreiro leva adiante El Campo de
Asilo e anos despois, en 1856, Juan G. Buela funda El Telégrafo Marítimo, xornal decano
da información comercial en Uruguai.

Naturalmente, esta prensa galega que comeza a súa xeira en 1880 xorde nun contex-
to onde circulan cabeceiras da prensa uruguaia, española e doutras comunidades de inmi-
grantes e nun país –Uruguai– onde o fenómeno xeral da prensa nace tardiamente polas
guerras, as invasións e enfrontamentos civís como a “guerra grande” (1928-1951) entre
brancos (conservadores) e colorados (nacionalistas). Cómpre dicir, no entanto, que na
década de 1880 a prensa é no país un medio masivo de comunicación que se desenvolve-
rá con extraordinario pulo posteriormente. En 1886 circulaban 21 diarios e 40 publicacións
periódicas. En 1903, en Montevideo, tirábanse 24 diarios e 91 revistas e no resto de vilas
e cidades había un total de 116 cabeceiras de prensa. A finais do século XIX Montevideo
era a quinta cidade de Hispanoamérica e unha gran metrópole xornalística16.

Ata 1930 aproximadamente, a comunida-
de italiana era a máis numerosa entre as que inte-
graban a inmigración en terras uruguaias.
Despois dese ano o predominio pasou á españo-
la, na que o núcleo fundamental era o de proce-
dencia galega. Xa en 1839 a presenza das comu-
nidades de inmigrantes reflíctese na súa prensa
propia, pois dese ano é L’Echo francés, ao que
segue, en 1841, L’Italiano, onde colabora o
mesmo Garibaldi. Da mesma década son Le mes-
sager français (1840), Le Patriote français
(1843), Le Moniteur (1842), Courrier de La
Plata (1847), Il legionario (1844) ou The
Britannia and Montevideo Reporter (1842). A
finais do século estas publicacións xa desapare-
ceran, pero circulaban revistas como Revue illus-
trée du Río de la Plata, Union française, L’Italia,
The Montevideo times ou The Uruguay news.

Da prensa española, a primeira cabeceira
foi a da Revista española (1841), seguida des-
pois por La colonia española (1879) e, xa en
1896, por El Correo español e La España

moderna. De 1903 é o Diario la España e en 1909 aparece o  Eco del Centre catalá. A
finais de século hai unha impresionante eclosión de prensa satírica uruguaia (La mosca,
Caras y caretas, El negro Timoteo, La alborada) e cando La Voz de Galicia, La Unión
Gallega ou El Heraldo Gallego inician a súa xeira os dous grandes xornais montevidea-
nos son La razón (1878), dirixido por Daniel Muñoz, e El Día (1886), fundado por José
Batlle, que, como candidato do partido colorado, chegará en 1903 á presidencia da
República inaugurando un longo período de prosperidade. En 1909, en fin, saen habitual-
mente 3 publicacións de prensa italiana, 2 inglesas, 2 francesas e 1 portuguesa.
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4. A prensa galega de Uruguai nas bibliotecas de Galicia

Á altura do presente ano 2005 podemos afirmar que é moi pouco o que as bibliote-
cas públicas (ou de entidades privadas) de Galicia gardan do material hemerográfico dos
nosos inmigrantes nas Américas, e no caso das publicacións aparecidas en Montevideo, as
mostras que conservamos son extremadamente pobres e limitadas, con dúas excepcións: a
xeira completa de Arazua (1929-30), dous números en total, figuran nas bibliotecas da
Real Academia Galega e da Universidade de Santiago de Compostela, que tamén dispoñen
de máis de cen números de Centro Gallego (logo Galicia) que entre 1917 e 1979 tirou un
total de 170 números contando os extraordinarios de 1944, 1954 e 1979. Das restantes
publicacións, arredor de trinta, o que se conserva é residual.

Do material catalogado das cabeceiras desta prensa conserva, por sorte, a Biblioteca
Nacional de Montevideo coleccións completas do noventa por cento, de acordo coas refe-
rencias das fichas particularizadas das 28 cabeceiras que reúne e describe Carlos
Zubillaga17. A Casa de Galicia conserva a colección completa dunha das súas voceiras,
Tierra Gallega (1917-1918; total: 63 números) e incompleta ou fragmentaria de Alma
Gallega (1919-1967). Pola súa parte, o Centro Galego dispuxo ao completo de Centro
Gallego (1917-1979), a súa voceira, e dun volume cos 41 primeiros números de La Unión
Gallega (1881-1889, primeira época) xunto con Ecos da Terra (1981-1991; total: 15
números).

En realidade, a xeira de moi boa parte desta prensa é a historia dunha frustración, de
tentativas que rematan ao pouco de nacer, de iniciativas que non van adiante. Téñase en
conta que da totalidade destas cabeceiras, só dúas exceden dos cen números: La Unión
Gallega, que tirou na súa primeira época 1.232 números e na segunda (1892) chegou aos
130, mantendo unha periodicidade que foi diaria durante varios anos. Tamén Centro
Gallego (1917-1979) chegou aos 170 números cunha andaina moi irregular. Catro publica-
cións remataron no nº 1: Valle Miñor (1921), Airiños da terra (1942), Galaxia (1936) e La
Voz de Galicia (1923) e con menos de 5 números contamos nove. Con menos de 50 hai un
total de vintecatro. No que se refire ao seu espazo xeográfico de difusión, só algúns como
La Voz de Galicia (1880), La Unión Gallega (1881) ou El Eco de Galicia (1882) mantive-
ron axentes para facer subscricións en vilas e cidades como Durazno, Colonia, Paysandú,
Salto, San José, Canelones, Rocha, Artigas, Mercedes, Nueva Palmira, Carmelo, Fray
Bentos, Tacuarembó, Minas, Sauce, Trinidad, etc., chegando aínda ata Brasil. Digamos,
por fin, que con anterioridade aos repertorios de catalogación –os de Zubillaga Barrera18,
Peña Saavedra19 ou Blanco Campaña20– dos que hoxe dispoñemos, esta prensa foi compi-
lada xa en 1974 no libro Catálogo de la Exposición del Libro y de la Prensa Gallegos en
el Uruguay que resultou das XIX Jornadas de Cultura Gallega (Montevideo, 1974).

Pasando xa ao terreo concreto e numérico deses fondos de prensa nas bibliotecas
máis importantes de Galicia, os datos son os seguintes:
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1. Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela (inclúe a Biblioteca
América):

– Arazua (1929-30): números 1 e 2 (completa).

– Centro Gallego (1917-79): 25 (1918); 26, 28-37 (1919); 38-43, 45-46, 48-49,
(1920); 50-61 (1921); 62-70, 72 (1922); 75, 77-85 (1923); 86-87, 90-96 (1924);
97-105 (1925).

– Nós (1933): 17 (1933).

– Revista del Centro Gallego (1925-1929): 109-112, 117-120 (1926); 124 (1927);
107-150 (1925-1929).

– Guieiro (1965-1968) e (1984-1992): 2 (1968); 1 (1984); 6 (1985); 8 (1986); 10
(1986).

– Galicia (1929-1931): 151, 153-155 (1929); 164-166 (1930); 167 (1931).

– Ecos da Terra (1981): 12 (1988); 15 (1991).

2. Biblioteca da Real Academia Galega:

– Alma Gallega (1919-1967): febreiro de 1964.

– Arazua (1929-1930): 1 (1929); 2 (1930). Completa.

– Centro Gallego (1917-1925): 2, 4-6 (1917); 9, 11-12, 14, 16-17, 19, 25 (1918);
29-30, 34-37 (1919); 38-40, 42-46, 48-49 (1920); 51-61 (1921); 62-70, 72
(1922); 75, 77, 79-84 (1923); 85-96 (1924); 97-103 (1925).

– Revista del Centro Gallego (1925-1929): 104-108 (1925); 109-120 (1926); 121-
131 (1927); 132-143 (1928); 144-150 (1929).

– Ecos da Terra (1981-1991): 1 (1981); 3-5 (1982); 9 (1984).

– Finisterre (1957-1962): 10 (1958); 12, 16, 19 (1959); 25-28 (1960); 29 (1961);
35-36 (1962).

– Galicia (1929-1931): 151-155 (1929); 156-159, 164-166 (1930); 167 (1931).

– Guieiro (1965-1968) (1984): 1 (1965); 1-2 (1966); 1 (1968); 1-2 (1984).

– O Irmandino (1934-1936) (1958-1961): 2 (1934); 3 (1935); 6 (1936).

– Nós (1933): 2, 6, 8, 10-11, 13-17 (1933).

– Raza Celta (1934-1935): 3-5, 7-11 (1934); 12 (1935).

3. Biblioteca Pública. Eurobiblioteca (Pontevedra):

– Revista del Centro Gallego: números 103 (1925); 119 (1926); 122, 123, 125-128,
130-131 (1927); 132-143 (1928); 144-150 (1929).

– Galicia (Revista del Centro Gallego): números 152-153 (1929); 158 (1930).

4. Biblioteca Penzol (Vigo):

– El Eco de Galicia: ano 1941.
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– Revista do Centro Gallego: ano 1926 e 1954, número extraordinario (2ª época).

– Alma Gallega: anos 1922 (1ª época) e 1960 (2ª época).

– El Eco de Galicia: número correspondente ao mes de xuño de 1941.

– Raza Celta: números 6 e 9 (1934).

– Nós: anos 1964 e 1965.

– O Irmandino: números 1 e 2 da 2ª época (1958-61).

– Guieiro: anos 1965-68.

– Ecos da Terra: números 1, 3-4 e 8-9.

5. Hemeroteca do Museo de Pontevedra:

– La Unión Gallega: 98 (1883); 187, 189, 191 (1884). 

– Centro Gallego: 41 (1920).

– Galicia Nueva: 6, 15, 18-22 (1931).

– O Irmandino: 1 (1934), 2 (1934), 2 (3ª época, 1978).

– Raza Celta: 2-3, 11 (1934).

– Guieiro: 1-2 (1984), 10 (1986).

– Ecos da Terra: 9 (1984), 7 (1987), 16 (1992).
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5. Galicia, nº 151 (Montevideo, 1929)

5.1. Fichas técnicas:

5.1.1. DA REVISTA

TÍTULO: Centro Gallego.

EVOLUCIÓN DO TÍTULO: Centro Gallego (números 1-108); Revista del Centro
Gallego (números 109-150); Galicia (números 151-167); Centro Gallego de
Montevideo (número de 1944, extraordinario); Galicia (número de 1954, extraordi-
nario); Centro Gallego de Montevideo (número de 1979, extraordinario).

SUBTÍTULOS: Revista del Centro Gallego.- Órgano de la colectividad gallega en
Uruguay.- Publicación mensual ilustrada.

COMEZA: 12/X/1917 (nº 1).

REMATA: Xaneiro de 1931 (nº 167). Continúa ata 1979 con tres números conmemo-
rativos. Na actualidade publícase un Boletín del Centro Gallego de Montevideo.

TOTAL DE NÚMEROS: 167, máis 3 extraordinario–conmemorativos (1944, 1954 e
1979). Tamén é extraordinario o número 151 (agosto de 1929), conmemorativo do
cincuentenario do Centro Galego de Montevideo, que recuperamos nesta edición
facsimilar.- Outro extraordinario é o número 103 (xullo, 1925), dedicado á inaugu-
ración do Pazo Social da entidade. Consta de 164 páxinas.

LUGAR: Montevideo (Uruguai).

PERIODICIDADE: Quincenal.- Mensual.

NÚMERO DE PÁXINAS: Moi variable: 12.- 24.- 32.- 18/24.- 36.- 58.- 102.- 164.- 200.

FORMATO DE PÁXINA: Moi variable, dende 27x38 cm. ata 18,5x27, pasando por
23,5x32,5 ou 20x29 cm.

DIRECTORES: Desenvolveron esta función o doutor Constantino Sánchez Mosquera
(ata o nº 163), Xulio Sigüenza (ata o nº 167), Juan Martínez Castro e Armando Boni
Pardiñas, (que dirixiron os números extraordinarios de 1944 e 1954 respectivamen-
te). J. Ramiro del Río colaborou con Sánchez Mosquera –de 1923 a 1927– no labor
de dirección.

5.1.2. DO Nº 151 (AGOSTO DE 1929)

TÍTULO: Galicia.

SUBTÍTULO: Revista del Centro Gallego.

LUGAR: Uruguai (Montevideo).

OBRADOIRO: Talleres Gráficos “El Demócrata” (Ituzaingó, 1510, Montevideo).
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NÚMERO DE PÁXINAS: 198 (sen paxinar).

FORMATO DE PÁXINA: 28,5x19,5.

TIRAXE: máis de 5.000 exemplares21.

DIRECTOR: Non consta. Parece que a función era exercida por Constantino Sánchez
Mosquera. A partir do nº 125 e ata o nº 160-163 é inequívoca a orientación do dou-
tor Sánchez Mosquera. Neste número a coordinación debeu ser de Xulio Sigüenza,
autor de numerosas colaboracións case todas asinadas coas iniciais J.S. O citado
Sánchez Mosquera era daquela, en 1929, presidente do Centro Galego de
Montevideo e Xulio Sigüenza o secretario xeral da sociedade.

PUBLICIDADE: Só entre as páxinas 100-198, nas que é abondosa e anuncia sobre todo
comercios, almacéns e outros establecementos de mobles, roupa, tabaco, ferramen-
tas, automóbiles, aceites, espellos, bebidas, así como hoteis, imprentas, compañías
de navegación, etc.

LOCALIZACIÓN: Este nº 151 de Galicia, voceira do Centro Galego de Montevideo,
pode consultarse na Biblioteca Nacional (Montevideo) e, de acordo coa referencia
de Zubillaga Barrera, na biblioteca do Centro Galego da capital uruguaia. Figura así
mesmo, xunto con outros números soltos da revista, na biblioteca do Instituto Padre
Sarmiento (Santiago de Compostela) e mais nas da Real Academia Galega e
Universidade de Santiago.

ILUSTRACIÓNS: Moi abondosas e variadas, sobre todo nas cen primeiras páxinas.-
Viñetas, debuxos, óleos, gravados, caricaturas e fotografías.- Paisaxes urbanas ou
rurais de Galicia; monumentos e edificios relixiosos ou civís de Galicia; escritores
e artistas plásticos galegos.

ILUSTRADORES (activos ou pasivos): Castelao, Bagaría, Asorey, Juan Luis, Xaime
Prada, Maruja Mallo, Fernando Álvarez de Sotomayor, Roberto González Blanco,
Cebreiro, Santiago Bonome, Francisco del Río Fernández.- Fotografías de: Celia e
Esperanza Brañas, F. Ramos, R. Varela Radio.- Outras fotografías e viñetas, sen asinar.

COLABORADORES LITERARIOS: 64 en total.

Almoina Matos, José; Álvarez, Basilio; Azorín (José Martínez Ruíz); Ayala,
Francisco; Bal y Gay, Jesús; Barbeito y Cerviño, María; Blanco Amor, Eduardo;
Blanco Torres, Roberto; Cabanillas, Ramón; Cabeza de León, Salvador; Camba,
Julio; Carré, Eugenio; Carré, Leandro; Castelao; Correa Calderón, Evaristo; Del
Castillo, Ángel; De Répide, Pedro; Dieste, Rafael; Díaz Herrera, Gabino; Eijo
Garay, Leopoldo; Estrada Catoira, Félix; El Marqués de Figueroa; Fernández
Flórez, Wenceslao; Fernández Mato, Ramón; Fariña, Herminia; García Reboredo
González, Eduardo; Herrera y Garrido, Francisca; J.F.; Lesta Meis, José; López,
José María; Luis André, Eloy; M.N.; Montenegro Saavedra, Amador; Noriega
Varela, Antonio; Novo y García, Victorino; Nóvoa Santos, Roberto; Ogea, José;
Oliveira, Manuel; Otero Pedrayo, Ramón; Paz Andrade, Valentín; Pedreira, Manuel;
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Peña Novo, Luís; Pesqueira, Joaquín; Portela Valladares, Manuel; Pulpeiro, Eliseo;
Quiroga, Domingo; Rey Soto, Antonio; Rey y Escariz, Antonio A.; Ribalta, Aurelio;
Risco, Vicente; Rodríguez Elías, Avelino; Rodríguez González, Eladio; Salgado
Toimil, R.; Sánchez Mosquera, Constantino; Sánchez Mosquera, José; Sigüenza,
Julio; Sigüenza, Pascual; Solá, Jaime; Suárez Picallo, Ramón; Unamuno, Miguel de;
Valle-Inclán, Ramón del; Villar Ponte, Antón; Villar Ponte, Ramón; Zapata y García,
A.

5.2. Breve caracterización

A publicación voceira do Centro Galego de Montevideo percorreu un tramo crono-
lóxico que vai dende 1917 ata 1931. Con diferentes cabeceiras –Centro Gallego, Galicia,
Centro Gallego de Montevideo, Revista del Centro Gallego– chegou ata o seu número 167.
Rematada a súa xeira tivo varias décadas de continuidade (ata 1979) concretadas na apa-
rición de números extraordinarios de carácter conmemorativo. Este nº 151, datado en agos-
to de 1929, quere lembrar a efeméride da apertura do Centro Galego da capital uruguaia
en agosto de 1879, feito que cumpría daquela exactamente medio século e representaba,
pois, o cincuentenario da institución máis representativa da inmigración galega no
Uruguai. En anos ben definidos –anteriores ou posteriores a este de 1929– publicáronse
outros números conmemorativos, pero seguramente foi este que o lector ten nas súas mans
o máis interesante, o de maior entidade literario-cultural, o que reuniu o maior número de
colaboradores prestixiosos.

Debemos ter en conta que este número 151 de Galicia forma parte dunha ampla pro-
gramación de actividades do Centro, programación da que a propia revista informa no ter-
ceiro artigo, o titulado “Programa de actos conmemorativos”, que vai sen asinar pero que,
como varios outros que levan as iniciais J.S. e percorren a publicación, é obra de Xulio
Sigüenza, verdadeiro factótum destas páxinas que pouco tempo despois chegaría a dirixir,
aínda que só fora nos seus derradeiros números (do 164 ao 167).

Un repaso ás case duascentas páxinas (198 exactamente) desta Galicia amosa cer-
tas características. Así, agás algúns artigos que publicitan ao propio Centro coa referencia
ao seu cincuentenario, Galicia é o motivo único, reiterado e omnipresente aquí. As varias
ducias de colaboracións –activas ou pasivas– agora reunidas proxectan unha imaxe cultu-
ral de Galicia nun ton de exaltación, de gabanza, de saudosa sentimentalidade ou fonda
emoción. Literatura, artes plásticas, historia, xeografía –natureza e paisaxes urbanas–, per-
soeiros galegos, institucións de prestixio, economía, emigración, efemérides e ata novido-
sos fenómenos como o do turismo son os vieiros polos que pasa esa visión, esa imaxe de
Galicia.

O conxunto semella posuír dúas partes simétricas (en canto ao número de páxinas)
e ben diferenciadas. Na primeira parte a literatura, e a poesía en particular, teñen ampla
representación e non atopamos elementos publicitarios de ningunha clase. Na segunda a
presenza do verso é case excepcional (Risco, Herminia Fariña, Valle-Inclán, Noriega
Varela, Victorino Novo y García) e a publicidade resulta abondosísima. A páxina 100, co
anuncio do comercio de Ramón Varela Radio, (por certo, Vicepresidente do Centro
Galego), marca a fronteira das dúas partes. Polo que se refire ao deseño das páxinas e ao
seu coidado estético, gaña a partida a parte primeira, de maior riqueza en ilustracións de
variada factura (sobresaen as fotografías e pequenas viñetas), co texto de páxina sempre a
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dúas columnas, ás veces con remate en ángulo, tal e como se publicaban os poemas van-
gardistas (os de Vicente Huidobro, por poñer un exemplo) nas revistas daqueles anos vinte.
Esa estética da páxina e o seu deseño é máis irregular e máis pobre –máis descoidada– na
segunda parte. A tal circunstancia non son factores alleos o corpus de anuncios publicita-
rios e a diminución das ilustracións, fotográficas case na súa totalidade, con algunha que
outra viñeta.

Certas carencias manifestan limitacións na profesionalidade da dirección e da ela-
boración técnica deste número da revista, que sorprendentemente vai sen numeración de
páxina (elemento habitual, pola contra, nos números ordinarios da publicación), sen índi-
ces nin sumario e sen créditos que dean fe dos que interviñeron na súa edición. A reitera-
da presenza de Xulio Sigüenza non se xustifica tecnicamente e revela unha carencia de
sinaturas colaboradoras, suplidas por unha soa persoa.

Os textos literarios están escollidos atinadamente, son de notable calidade e non fal-
tan as novas voces (Dieste, Blanco Amor, R. Blanco Torres, G. Díaz Herrera, Francisco
Ayala) xunto ás dos mestres: Unamuno, Castelao, Risco, Azorín, Cabanillas, Valle-Inclán
e outros. O tema lingüístico está moito menos coidado e botamos a faltar algunha colabo-
ración sobre a lingua galega en galego, como sería previsible. Os textos de Correa
Calderón e Bal y Gay (o deste é unha entrevista a Vicente García de Diego) son por certo
de interese, pero non corrixen o baleiro que advertimos. En conxunto, a nómina de cola-
boradores é espléndida e polo que atinxe aos textos, son certamente poucos os escritos
expresamente para este número da revista e moitos os reproducidos de distintas fontes.

A presenza da publicidade é un feito habitual neste tipo de publicacións, que adoi-
taban ter a subvención da sociedade da que eran voceiras, pero que tiñan na publicidade
unha axeitada fonte de ingresos. Porén, eran as subscricións as que con máis solidez man-
tiñan esta prensa inmigrante. A análise deste variado material (no que atopamos o anuncio
dunha marca de automóbiles norteamericanos co apoio gráfico do rei Afonso XIII) ten
interese económico e social de seu e na onomástica dos produtos, dos anunciantes, da loca-
lización espacial dos locais conflúen linguas que se corresponden cos núcleos de inmigra-
ción do país: españois, italianos, franceses e ingleses. Os apelidos revelan a inequívoca
orixe galega dalgúns anunciantes. A presenza de Galicia está tamén reflectida neste apar-
tado das páxinas de Galicia, non só na publicidade do coruñés Banco Pastor, senón tamén
nas referencias ao lugar de orixe de certos produtos importados e, naturalmente, na impor-
tante publicidade das compañías de grandes barcos que transportaban os continxentes de
emigrantes.

Volvendo á estética das páxinas cómpre reparar no significativo –por abondoso–
material fotográfico, que constitúe un signo de modernidade nesta Galicia. A incorpora-
ción de material fotográfico de calidade debe moito, nas revistas galegas, a Jaime Solá, que
levou a arte fotográfica ás páxinas da Galicia que el dirixía. Entrevistas e outras colabora-
cións denotan a atención aos nosos artistas galegos (pintores e escultores) dos que ademais
se reproducen algunhas obras: Castelao, Colmeiro ou Xaime Prada poñen as viñetas;
outras obras pertencen a Asorey, Maruja Mallo, Juan Luis, Santiago Bonome, Francisco
del Río, Álvarez de Sotomayor ou Castelao. As caricaturas son de Cebreiro, Juan Luis e
Bagaría.

O doutor Sánchez Mosquera, na súa colaboración “Medio siglo de vida social” refe-
rida ao Centro Galego de Montevideo que presidía, teima na liña de traballo e actuacións
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da entidade: a acción cultural que, dende Galicia, debe espallarse por América, pola
América dos inmigrantes galegos, e a defensa que estes deben facer das institucións e ini-
ciativas culturais de Galicia. A esta interacción cultural, dende un sentimento galeguista,
contribuíron numerosos proxectos de Sánchez Mosquera e de culturalismo tense falado
como característica de Galicia durante a etapa na que figurou como director. Este número
extraordinario é boa proba de que predicaban co exemplo; un exemplo, no entanto, grave-
mente limitado pola ausencia da problemática lingüística e de contidos políticos que
daquela cobraban pulo nas ringleiras do nacionalismo.

Coa ausencia dese dobre compromiso –o lingüístico e mais o ideolóxico-político de
signo nacionalista– esta Galicia representa axeitadamente un tipo de visión da terra dos
nosos emigrantes que se repetiu en miles e miles de páxinas da prensa galega do alén mar:
unha Galicia sentida dende a emoción da saudade e cantada con amorosa paixón, gabada
nos seus feitos gloriosos e na súa fermosura, simbolizada en Rosalía e Concepción
Arenal; unha Galicia con lingua propia como reflicte a literatura e, particularmente, a lite-
ratura poética, o verso. Cultura e sentimento –non sen algúns tópicos– son as resultantes
desa mirada como unha vez máis, demostra esta Galicia dos galegos de Uruguai, que
representa un meritorio esforzo publicístico e un exercicio intelectual e sentimental que
revive e actualiza a memoria da Galicia ausente e para moitos perdida.

5.3. Os textos. A literatura. Prosa e verso. A lingua

Aínda que no comezo da segunda parte da revista (a partir da páx. 100) haxa unhas
“Notas al margen del vivir gallego” con noticias comentadas por Xulio Sigüenza, o coor-
dinador deste especial Galicia, o certo é que non temos aquí páxina ningunha con infor-
macións da actualidade dos galegos de Galicia e Uruguai. Este nº 151 da revista, centrado
en Galicia, analiza ese eixe único do contido baixo planos ou aspectos diversos: literatura,
xeografía, urbanismo, artes plásticas, historia, turismo, biografías, motivos relixiosos e ata
breves ensaios interpretativos do país ou de trazos definitorios do sentir e do espírito dos
galegos como a saudade. Sobre a lingua, un único artigo de Correa Calderón en castelán.
Pero é seguramente a literatura e, como non, a poesía, a dimensión privilexiada destas
páxinas que representan, en síntese, un esforzo cultural ou literaro-cultural meritorio no
que o citado Xulio Sigüenza debeu xogar importante papel. Na plural visión de Galicia non
falta nin a voz dos nacionalistas (R. Villar Ponte) nin o achegamento ao incipiente fenó-
meno turístico (V. Paz Andrade) nin as acedas críticas á emigración e os seus males (R.
Blanco Torres).

Son 64 os autores das colaboracións que aquí se publican. Autores galegos case
todos, coas ilustres excepcións de Azorín (José Martínez Ruíz), Francisco Ayala e
Unamuno. A lingua predominante en que a publicación se manifesta é o castelán, pero con
entrada xenerosa do galego, en especial nos textos poéticos. As colaboracións literarias
están seleccionadas dun material preexistente, pero contemporáneo. Así, os textos das
Cousas de Castelao apareceran en 1926 e dese mesmo ano é a aparición de Dos arquivos
do trasno, de Rafael Dieste, do que se reproducen tres mostras breves (dúas xa publicadas
na prensa galega en 1924). As “cantigas” galegas de Valle-Inclán circulaban por publica-
cións xornalísticas dos galegos de Cuba xa antes de 1920. Os versos de Cabanillas –coa
ilustración de Castelao– edítanse en 1926. Pola contra, outras achegas escríbense para este
número da revista e para colaborar co Centro Galego de Montevideo. Os textos de Xulio
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Sigüenza e os artigos de Aurelio Ribalta, Francisca Herrera Garrido e Leopoldo Eijo Garay
entran nesta categoría.

O apartado de poesía galega é moderno e
interesante en varias das súas mostras. Reúnense
poemas de Vicente Risco, R. Cabanillas, E.
Rodríguez González, Eduardo Blanco Amor, R.
del Valle-Inclán, A. Rey Soto, o Marqués de
Figueroa (Juan Bautista Armanda y Losada), A.
Zapata García, Julio Camba, A. Noriega Varela e
Herminia Fariña. Son 11 os integrantes da nómina
de líricos. A prosa galega é máis reducida cuanti-
tativamente, pero de excelente factura nos textos
de R. Dieste e Castelao. Outras mostras son de
Otero Pedrayo, R. Villar Ponte, R. Suárez Picallo,
Leandro Carré, Manuel Oliveira, José Ogea e José
Mª López. Son 9 os prosistas presentes, dos que
Castelao amosa a súa faceta de artista plástico. As
44 sinaturas restantes de colaboradores se mani-
festan en castelán. A cuestión lingüística aparece
unicamente na colaboración de E. Correa
Calderón, que paradoxalmente fala en castelán da
lingua galega que empregou en parte da súa obra
literaria. A crítica artística, as prosas paisaxístico-
descritivas, as lendas, os temas económicos, sociais, turísticos, históricos e urbanísticos, a
arquitectura relixiosa ou civil, o labor de emigrantes de mérito, a escola e as achegas lite-
rarias (lírica, narrativa e teatro) configuran unha panorámica tan ampla como diversifica-
da que, no entanto, converxe nun centro único: Galicia.

5.4. As ilustracións: gravados, viñetas, fotografías

Un rico e variado, heteroxéneo material gráfico completa as case duascentas páxi-
nas deste número 151 de Galicia. Pero antes de entrar na definición deste material cómpre
facer dúas observacións. A primeira para indicar que, polo tipo de papel, este extraordina-
rio da revista posúe dúas partes diferenciadas: unha, coas cen primeiras páxinas, na que
non hai anuncios publicitarios e si, pola contra, unha proliferación de ilustracións que mes-
turan fotografías, gravados, debuxos, caricaturas, óleos e numerosísimas viñetas. As case
cen páxinas da segunda parte caracterízanse  pola alternancia das imaxes e textos publici-
tarios coas ilustracións fotográficas, que agora son as predominantes con claridade. O
resultado é que as páxinas deste apartado son esteticamente máis pobres.

A segunda observación relaciónase co feito non pouco frecuente na prensa inmi-
grante galega (pero tamén na prensa en xeral) da reprodución de artigos “levantados” dou-
tras publicacións sen escrúpulo de ningún tipo ou de artigos de supostos colaboradores ou
correspondentes que en realidade non o eran. Destes actos de “piratería” xornalística temos
constancia en notas de Adolfo V. Calveiro nas páxinas de Cultura Gallega (A Habana,
1936) e así mesmo –rexistra Carlos Zubillaga22– de Constantino Sánchez Mosquera na

22 A prensa galega de inmigración en Uruguai, op.cit, pp. 31-36.
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Revista del Centro Gallego de Uruguai, onde recoñece que “con demasiada frecuencia,
reproducimos sus artículos (os dos literatos galegos) en nuestra revista”, feito polo que
pide desculpas.

Pois ben, estes “roubos” textuais teñen o seu correlato naquelas ilustración reprodu-
cidas sen permiso e ás veces sen citar a fonte e sen o coñecemento do autor. Neste núme-
ro de Galicia a fonte autorial (Castelao, Juan Luis, Maruja Mallo, Bagaría, Cebreiro) cons-
ta, pero a súa presenza é pasiva ou indirecta e obedece ao criterio do coordinador ou do

director da publicación e aínda
ás veces do autor do artigo,
que complementa o texto coas
ilustracións que entende máis
pertinentes. Descoñecemos,
así mesmo, se o material foto-
gráfico asinado por Cecilia e
Esperanza Brañas, F. Ramos
ou R. Varela Radio está feito
para este extraordinario de
Galicia ou está reproducido
sen citar a fonte impresa e nal-
gúns casos omitindo o nome
do autor.

A análise xa directa do material de ilustracións debe reparar, primeiramente, nas
pequenas viñetas (a da cuberta, de motivo relixioso, é de Castelao) que con frecuencia apa-
recen ao pé do texto aproveitando o espazo en branco, pero que se sitúan tamén, nalgún
caso, no lateral das columnas das páxinas. Trátase, en todo caso, de motivos galegos (figu-
riñas con traxes típicos, vieiras, carros, cruceiros, o tren, hórreos, gaitas, zocas, etc.) de
carácter folclórico-etnográfico ou paisaxístico.

A reprodución de óleos, gravados, debuxos e caricaturas é menos frecuente, pero
tamén representativa. Temos, así, as seis ilustracións tomadas das Cousas (1926) de
Castelao que, como escritor e como artista plástico, abre a xeira de colaboracións deste
Galicia, que reproduce tres óleos de Juan Luis (“Rendeiros”, “Rapazas” e “En el merca-
do”); cinco estampas de Maruja Mallo, dous óleos de Roberto González Blanco, un óleo
de Fernando Álvarez de Sotomayor, un debuxo de Xaime Prada, unha caricatura de
Bagaría e unha caricatura de Risco por Cebreiro. Pero debemos reparar tamén na reprodu-
ción de tallas en madeira de Asorey (“Picariña”), Santiago Bonome (“Lembranza” e
“Festeiros”) ou Francisco del Río Fernández (“El tributo de las cien doncellas”).

No apartado fotográfico temos un amplo capítulo dedicado a fotos de escritores:
Rosalía, Murguía, Lesta Meis, Blanco Amor, Manuel Casás, Eliseo Pulpeiro, Pérez Biondi,
Antonio Rey Soto, Valentín Paz Andrade, A. Zapata García, Domingo Quiroga,
Gumersindo Busto, Laura Carrera, María Barbeito y Cerviño, Leandro Carré, R. Blanco
Torres, Aurelio Ribalta, Santiago Bonome, Manuel Oliveira, Roberto Nóvoa Santos, Valle-
Inclán, Herminia Fariña, Manuel Portela Valladares, Julio Camba, Gabino Díaz Herrera,
Eugenio Carré, etc. Un segundo bloque fotográfico está dedicado a lugares, aldeas, vilas e
cidades galegas: O Cebreiro, A Guarda, Caldas de Reis, Baiona, Mugardos, Viveiro,
Porriño, Santiago de Compostela, Ferrol, Betanzos, Lugo, Vigo e, sobre todo A Coruña
(cidade e arredores), da que hai case vinte fotografías.
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Un terceiro lugar está ocupado por edificios ou monumentos galegos pertencentes á
paisaxe rural ou urbana. Temos, así, os monumentos aos heroes de Ponte Sampaio, aos
mártires de Carral, a Linares Rivas, a Rosalía de Castro ou a Concepción Arenal, xunto con
edificios ou outras manifestacións arquitectónicas como o Concello de Porriño (obra de M.
Palacios); catedral, concello, universidade e hospital real de Santiago; murallas e catedral
de Lugo; Biblioteca América, de Santiago; castelos de Monforte e Alfoz (o de Pardo de
Cela); pazo de Montes de Oca e mosteiro de Sobrado dos Monxes; castelo de Vilalba; cate-
dral de Mondoñedo; mosteiro de Vilanova de Lourenzá; colexio dos escolapios de
Monforte e outros. Por fin, un pequeno apartado de fotografías de grupos, ben de tipo fol-
clórico ou cultural. A xustificación deste material está con frecuencia en función da temá-
tica dalgúns textos, que, como pode verse xa nos títulos, percorren A Coruña, Ferrol, Lugo,
Vigo, Vilagarcía e O Cebreiro lembrando aspectos diferentes (históricos, urbanísticos, cul-
turais, sociais, comerciais) sempre nun ton de exaltación, ou ben se ocupan de estudar
aspectos diversos do labor de artista como Santiago Bonome, Maruja Mallo, Juan Luis
López, Francisco del Río Fernández ou M. Castro Gil. 

Lémbrese, en calquera caso, que de acordo coa información fornecida no “Programa
de actos conmemorativos” da revista (p. 3), houbo unha exposición de fotos de Galicia,
unha exposición de arte galega e outra de obras de Santiago Bonome. Parece claro que
estes actos do cincuentenario do Centro Galego (1879-1929) reflectíronse polo menos par-
cialmente nas páxinas da súa revista que agora temos nesta edición facsimilar. Por certo
que no citado “Programa” advertimos unha clara referencia de agradecemento a “todos los
artistas gallegos que han colaborado, con sus envíos, al mayor auge y esplendor de nues-
tros intentos”, palabras que parecen salvagardar calquera sospeita de “préstamos” ilícitos
tanto no textual como nas ilustracións, como doutra banda é lóxico ao tratarse dun núme-
ro excepcional e conmemorativo no que estaba en xogo o prestixio do Centro Galego e da
súa publicación voceira que representaba a Galicia peninsular e a Galicia de Uruguai, xun-
tas as dúas na figura da poeta Juana de Ibarbourou, que participou en Montevideo nesta
efeméride da inmigración galega.
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