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Galicia no espello americano

Ramón Villares

Presidente do Consello da Cultura Galega

O
s países, coma as persoas, precisan de espellos en que se mirar. É unha

das formas máis precisas de confrontar a imaxe propia e mesmo a

identidade persoal. Como lles acontece ás persoas que perden a me-

moria, que acaban por non se recoñecer nos espellos que devolven unha imaxe

que non reputan ser a súa, tamén as sociedades e os países necesitan adestrarse

para identificar unha imaxe de seu. Deixemos o asunto das persoas e viremos

a nosa mirada cara aos países e, concretamente, cara a Galicia.

Construír a imaxe dun país esixe un longo traballo. Nin todos os seus mora-

dores aceptan de inmediato a idea de que forman parte dunha realidade hu-

mana supraindividual nin é doado conseguir esta autoidentidade en curto prazo

de tempo. O proceso esixe factores externos moi poderosos, moitas veces de

carácter coercitivo, e desde logo unha homoxeneización cultural que non anda

lonxe da aculturación. Poñamos o caso de Galicia: ser callaici é o resultado da

mirada dos romanos, que viron naquela tribo das partes máis occidentais

da Iberia o grupo humano que maior resistencia opuxo a ser dominada. Logo

virían moitos instrumentos de construción desa imaxe colectiva, dos que o máis

relevante procede da cristianización do territorio e o gran traballo de coloniza-

ción deste, desde Martiño de Dumio ata as ordes monásticas medievais. O pri-

meiro texto que deu unha palabra certa sobre Galicia e os galegos foi

claramente o Codex Calixtinus, que marca por vez primeira os lindeiros culturais

de Galicia nos montes do Cebreiro e compara os galegos cos moradores das te-

rras francas da Galia. 

A partir da época medieval, a imaxe de Galicia e dos galegos foi evoluíndo

de acordo coas vicisitudes do Reino de Galicia e da súa incardinación no xogo

de poderes da Iberia, quer na monarquía de Castela quer en contraposición ao

novo Reino de Portugal. Pero foi nos “séculos escuros” cando se impuxo unha

imaxe de Galicia basicamente construída desde o exterior e, en xeral, fundada

en elementos denotativos de carácter pexorativo, dos que está inzada boa parte

da literatura castelá do tempo dos Austrias e, mesmo, dos Borbóns. Só unha

alegoría como El buho gallego, debida ao conde de Lemos, ou obras intelectuais

de maior alcance como as de Frei Martín Sarmiento comezaron a refutar estes
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estereotipos que, para o caso galego, actúan de modo análogo aos clixés que

sobre o conxunto de España se espallaron na Europa moderna verbo da fra-

queza da ciencia española ou a chamada “Lenda negra”. Ben é sabido que os

estereotipos non sempre cadran coa realidade, pero o certo é que existen en

boa medida porque os “estereotipados” non son quen de construír unha imaxe

de seu, un discurso propio.

Foi nos tempos contemporáneos, grazas ao rexurdimento cultural e literario

e tamén ás mudanzas económicas experimentadas por Galicia desde finais do

século XIX, que comezou a virar esta imaxe negativa de Galicia e dos galegos,

por mor dun esforzo reivindicativo das súas elites e dunha acción colectiva de-

bida a moitos galegos de nación que acadaron un notable protagonismo histó-

rico, tanto na Galicia territorial como nas terras de alén mar. Cómpre referirse

de modo máis concreto a estas últimas, pois este é o asunto central desta mos-

tra sobre a “Galicia imaxinada” nas revistas e publicacións das colectividades

da emigración americana. 

A forxa dunha identidade política e cultural propia é asunto que leva ocupado

moitas páxinas da literatura especializada en procesos de nacionalización. Hai

“precondicións” que inflúen neste proceso e acontecementos que actúan de

puntos de ruptura e que, en consecuencia, marcan viraxes epocais. Conflitos

civís, guerras contra un inimigo exterior ou loitas relixiosas son algúns destes

feitos que xeran conciencias colectivas de identidade e, naturalmente, a cons-

trución de referentes positivos ou negativos en que sosterse. Tamén se poden

entender estes cambios como resultado de procesos inmigratorios nos que a

chegada de vagas externas crea fracturas internas con consecuencias etnocul-

turais. Non obstante, hai un feito que pasa algo desapercibido, que é a influencia

que os procesos migratorios cara ao exterior poden ter á hora de construír unha

nova imaxe da terra de orixe. Este é o caso da emigración galega a América,

que, a diferenza de moitas outras experiencias migratorias europeas coa pro-

bable excepción da irlandesa, foi capaz de actuar como unha sorte de “fractura

social” inversa: a creación desa identidade desde fóra e non pola chegada de

continxentes demográficos. 

Esta exposición responde á pregunta de canta foi a influencia das colectivi-

dades galegas en América na configuración dos símbolos de identidade de Ga-

licia. Sabemos que moitas institucións culturais e educativas de Galicia, desde

a Academia Galega ou a Biblioteca América ata centos de ”escolas de america-

nos”, naceron amparadas no patrocinio prestado desde América. Ademais, foi

esencial a emigración para darlles pulo ao himno galego ou á bandeira. Pero

nesta exposición, fundada sobre diferentes revistas ilustradas da emigración,

nomeadamente na Habana ou en Bos Aires, descóbrese un leque moito máis

amplo desa reconstrución da identidade galega feita desde o exterior. 
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Algunhas desas publicacións foron concibidas tamén en Galicia, como é o

caso de Alfar ou Vida Gallega, pero a meirande parte dos fondos que documen-

tan o discurso visual desta exposición procede de revistas e publicacións pro-

movidas polas colectividades da emigración. Citarei só algúns destes voceiros

culturais, como as porteñas Céltiga, Suevia e Almanaque Gallego, ou as haba-

neiras Eco de Galicia e Tierra Gallega, entre moitas outras. Numerosas publica-

cións da emigración tiñan un obxectivo puramente instrumental, de manter

viva a comunicación entre a colectividade e garantir que o intercambio de in-

formación entre unha e outra beira do Atlántico tivese soportes polos que se

difundir. Alén deste propósito, estas revistas fixeron algo máis: a descuberta e

promoción da identidade galega baseada na paisaxe, no seu patrimonio, na in-

dumentaria das súas xentes, na música ou na literatura. 

Este é o verdadeiro espello americano de Galicia. Trátase dun espello “es-

merilado” no que se advirten imaxes que non sempre son uniformes. Hai olladas

inxenuas e outras que non son capaces de superar a tentación do “tipismo”. Así

mesmo advírtese que, no plano estético, andan lonxe en moitos casos das gran-

des publicacións ilustradas que se editaban en Europa. Mais comparadas co que

se facía en Galicia, é doado advertir que revistas como Céltiga ou Eco de Galicia

son tanto ou máis modernas, sen chegar ao vangardismo, que publicacións ga-

legas coetáneas como Vida Gallega. Podería pensarse que debía ser ao revés,

dado o perfil sociolóxico dos que ficaban en Galicia e os que emigraban, pero

resulta que foi o contacto coa sociedade americana, nomeadamente nas súas

grandes metrópoles, o que transformou máis velozmente o fardel cultural le-

vado canda si polos emigrantes galegos. 

A novidade, con todo, non está só nesta mellora cultural que a emigración

americana supuxo para moitos dos seus integrantes, que fixeron da cultura e

da comunicación unha obsesión de moitas das súas entidades asociativas.

O máis orixinal do proceso migratorio galego está no feito de que non crebou

a relación coa terra de orixe, de modo que foi posible un constante efecto-re-

torno desde América cara a Galicia. En contra do que a elite cultural galega

pensaba, ao considerar a emigración americana como un instrumento de des-

galeguización de Galicia, o que se revela a cada paso que se examina cualitati-

vamente aquel proceso é que foi a emigración un soporte esencial para unha

regaleguización da terra abandonada pero non esquecida. Todo proxecto de re-

construción nacional ten un claro compoñente de comunidade imaxinada.

E, neste caso, gran parte dese traballo de imaxinar Galicia ten unha raíz clara-

mente americana, menos mestiza do que cabería esperar e máis congruente

coa tradición popular da cultura galega que moitas das propostas elitistas e “an-

tifilisteas” elaboradas na Galicia europea. 

*    *    *
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Levar a cabo esta exposición é, máis unha vez, o resultado do compromiso que

o Consello da Cultura Galega adquiriu, hai xa moitos anos, de recuperar o pa-

trimonio cultural creado polas colectividades da emigración. Pero tamén da

obriga de corresponder ao esforzo histórico desas colectividades cunha devo-

lución en forma de mostras, libros, estudos do feito migratorio e visualización

do que supuxo para a Galicia contemporánea a epopea da emigración ameri-

cana. Non é doado, mesmo despois do que teñen avanzado os estudos migra-

torios, mudar clixés moi comúns empregados para despachar de forma

negativa a nosa visión da emigración. Noutras mostras anteriores, desde Gali-

cia-América: cinco séculos de historia (1992) ata as máis recentes de O sorriso de

Daniel, Nós mesmos, Luces de alén-mar ou Os adeuses, procuramos dar forma

a esta nova visión da emigración galega e difundir, nomeadamente en América,

este patrimonio cultural. E debo engadir que, felizmente, a acollida que to-

das estas exposicións tiveron en ducias de lugares onde foron expostas está

a ser entusiasta. Confío que suceda algo semellante con esta nova exposición.

A idea para facer esta exposición xurdiu da oportunidade que tivemos de re-

cuperar integramente, en formato dixital, a revista Céltiga, grazas a unha feliz

parzaría con outras institucións galegas que gardaban parte da colección e á

familia dun dos seus promotores, Eliseo Pulpeiro. A partir desta base fóronse

incorporando outros fondos, xa dixitalizados no seu día polo Consello da Cultura

Galega, ou procedentes da Biblioteca América (USC), da Fundación Penzol, da

Real Academia Galega, da Biblioteca de Galicia, do Instituto de Estudos Galegos

Padre Sarmiento, do Centro Ramón Piñeiro e do Centro Galego das Artes da

Imaxe (CGAI). Esta parzaría tamén se estende ao ámbito máis institucional pois,

como aconteceu con varias exposicións precedentes, esta iniciativa forma parte

do convenio mantido desde hai anos entre o Consello da Cultura Galega, a tra-

vés do seu Arquivo da Emigración, e a Secretaría Xeral de Emigración da Xunta

de Galicia. O labor de comisariado da mostra foi encomendado a Chus Martínez,

que o desenvolveu con celeridade e eficacia. O persoal técnico do Arquivo da

Emigración Galega achegou a documentación necesaria. O seu deseño foi obra,

coma noutras mostras anteriores, de Xosé Díaz (Imago Mundi). A apertura da

mostra terá lugar na Casa Galega da Cultura, dependente do Concello de Vigo,

e logo terá un itinerario galego, antes de viaxar a América. O meu agradece-

mento para todas estas colaboracións.

Santiago de Compostela, outubro, 2015
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O
imaxinario popular perfilou a imaxe que hoxe se ten do emigrante ga-

lego de finais do século XIX e primeira metade do XX, no marco dun

individuo de moi limitada formación e sobrante de necesidade; tamén

como persoa esforzada, tenaz e valente. Sen dúbida, as últimas calidades son

fiel reflexo do carácter daqueles galegos valedores de tales cualificativos, polo

feito mesmo de emprender viaxe ao descoñecido ou, cando menos, a un mundo

incerto. Loxicamente, o estado de ánimo que os levou a embarcarse, no sentido

polisémico do termo, en tal aventura veu frecuentemente marcado pola nece-

sidade. Queda, por tanto, discutir a veracidade da primeira afirmación referida

á súa formación.

É certo, moitos daqueles compatriotas que nesas décadas abandonaron Ga-

licia en busca dunha mellor vida para eles e as súas familias carecían dunha

formación relevante, que souberon compensar con admirables historias vitais

a través das cales foi revertida esta circunstancia. Pero non sempre ocorreu

así. Tamén foron numerosos os poetas, narradores, artistas plásticos, pensa-

dores e, mesmo, humanistas que miraron cara a América como destino para o

desenvolvemento e proxección das súas capacidades.

Estes e aqueles que por inquietude persoal desenvolveron alén mar o seu

potencial intelectual foron os creadores das verdadeiras protagonistas desta

mostra: as revistas e publicacións xurdidas en América desde iniciativas colec-

tivas, no ámbito da galeguidade, a fin de afianzar os vínculos cunha Galicia afas-

tada na distancia pero de permanente presenza nos seus pensamentos e

corazóns. 

A transcendencia dalgunhas delas veu dada polo extraordinario dos seus

contidos, polas plumas que as subscribiron e, fundamentalmente, polo valor

social que alcanzaron nuns anos de profunda saudade, sacrificados inicios e áni-

mos vacilantes. Esas revistas, vinculadas moi habitualmente a institucións re-

creativas, culturais e asistenciais fundadas polos galegos, constituíron un

soporte fundamental para aqueles valorosos homes e mulleres. Para uns supu-

xeron as cabeceiras onde dar a coñecer os seus pensamentos, plasmar a súa

creatividade e compartir o seu talento; para a maioría representaron unha xa-

nela aberta, a través da que se achegar a Galicia para rememorar as súas orixes

e dar a coñecer as súas satisfaccións e éxitos.

Ao fío desta última afirmación, serviron así mesmo de fonte de reclamo para

moitos que descubriron nos seus artigos, fotografías e ilustracións oportunida-

des descoñecidas e provocaron neles o espertar dun desexo latente. 

As revistas editadas nos anos que recolle a presente mostra permaneceron

nalgúns casos ata os nosos días. Outras, moitas, foron creadas e gozan de gran

popularidade nos seus ámbitos de distribución. Hoxe son editadas non só en

América, senón tamén nalgúns lugares de Europa e en numerosas poboacións
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españolas con importante presenza de veciñanza galega. A súa utilidade e mo-

tivación son similares ás que provocaron o nacemento das da época aquí reco-

llida, salvando, como é lóxico, as diferentes circunstancias sociais de cada

momento. 

En todo caso, se a nosa historia recente non se pode entender sen o estu-

do do extraordinario legado achegado pola nosa emigración, o material editado

ao que fai referencia esta magnífica exposición, Galicia Imaxinada nas revistas

da emigración, é parte fundamental da memoria que debemos conservar dunha

época, na que América representou o fogar de tantos galegos comprometidos

co porvir de Galicia e do resto de España. Abofé que conseguiron gran parte dos

seus obxectivos. 

Ánimo, por tanto, á súa detida visita. 

Antonio Rodríguez Miranda

Secretario xeral da Emigración
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E
sta exposición retrata a Galicia dos emigrantes: a real e a idealizada. As

publicacións da colectividade foron a canle utilizada para imaxinar a

Terra. Unha representación con imaxes e relatos escollidos das revistas

que as diferentes sociedades étnicas ofreceron como instrumentos de difusión

e promoción do propio, ademais de elementos fomentadores de identidade e

reprodutores alén mar das tradicións e costumes dos lugares de orixe. Por unha

banda, fanse eco dos logros acadados na diáspora e, por outra, constrúen a

imaxe da patria anhelada, recordada. 

O que para eles foi unha ferramenta de visibilidade e promoción convértese

para nós nunha oportunidade de lectura eminentemente visual. Examinamos

a súa percepción do mundo, reflectindo en cada imaxe os descubrimentos,

avances e invencións ao redor da cultura e da política, dos hábitos de vida, do

traballo ou do ocio. Unha exposición panorámica de moitos acontecementos,

unha instantánea sobre a que traballar a memoria e a desmemoria; aquilo que

a cámara, a palabra ou o debuxo salvaron botándolle luz. 

A mostra traza unha Galicia icónica que buscaba a atracción das miradas da

súa colectividade no exterior e que transcendeu ás demais; contaminada, nal-

gúns casos, das olladas da diáspora e, tamén, das olladas das correntes artísti-

cas, culturais e intelectuais internacionais da época. Unha viaxe polas estéticas

e tendencias contemporáneas, o modernismo, o rexionalismo, o pictorialismo

ou a vangarda, entre outras. 

Son vinte paneis que falan dos significados da mirada cotiá, coa que obser-

van ás persoas —compatriotas e familiares—, á paisaxe, ao patrimonio e á po-

lítica. Tamén aos sentimentos máis profundos vinculados co amor á patria e coa

saudade polo deixado atrás. 

Un pobo como o galego, tan ben definido pola emigración, vese na necesi-

dade de mostrar a imaxe que os emigrantes tiñan de Galicia. Cuba, Arxentina,

Uruguai, Brasil ou México recibiron a maior parte dos galegos desde o último

terzo do século XIX, de aí que as revistas presentes nesta exposición se circuns-

criban a estes países. A lingua, as cadeas migratorias e a relación especial co

Caribe por parte de España —dato relevante é a non independencia de Cuba

até 1898— son algúns dos factores que inflúen na decisión, sempre persoal, dos

que deciden emigrar. As cifras que presentan os estudos non deixan lugar a dú-

bidas: entre 1836 e 1960, a emigración galega a América foi de máis de dous

millóns de persoas, aproximadamente. Trátase dun fenómeno que explica parte

da historia de Galicia, impulsor de cambios sociais, económicos, políticos e cul-

turais de gran magnitude. Bos Aires era en 1914 unha metrópole galega. Non

menos de 140 000 persoas nacidas en Galicia residían alí, por tanto, pódese ase-

verar que a urbe porteña era a primeira cidade de Galicia e, tras ela, A Habana,

A Coruña e Montevideo.
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Sen a mirada dos emigrantes, non entenderiamos a construción de moitas

das imaxes de Galicia, dos seus símbolos, tradicións, tópicos e procedementos.

Por iso, esta exposición aborda, sobre todo, a comunidade composta por per-

soas que tiveron a vontade de colaborar xuntas, de traballar en prol de propor-

cionar a Galicia unha representación propia, imaxinada e ao tempo real, e un

discurso propio, identitario, que se fixou, transmitiu e conservou a través das

publicacións. Non podemos esquecer que os principais símbolos patrios foron

inventados en América. En Cuba foi onde se oficializou o himno o 20 de decem-

bro de 1907 no Teatro Tacón da Habana. A bandeira aparece xa descrita, por pri-

meira vez e tal como é na actualidade, nunha revista de Bos Aires, El Eco de

Galicia, o 10 de setembro de 1898. A comprensión da emigración como a Quinta

Provincia e, polo tanto, unha parte máis de Galicia é o feito de que en 1909, du-

rante a Exposición Rexional Galega realizada en Compostela, as entidades de

América tiveron pavillóns propios, como o resto das provincias.

O percorrido expositivo descobre unha escolma de publicacións realizadas

fóra e dentro de Galicia que consideramos relevantes pola súa edición, colabo-

racións e difusión. Cabeceiras que demostran acadar unha imaxe completa da

cultura visual daquela época, pero a verdadeira importancia radica nos argu-

mentos compartidos sobre o que quería ser Galicia e como podía narrarse. Ras-

trexamos a publicidade, a fotografía, as sinaturas, a identidade, a saudade, o

exilio —o real e o imaxinado— a través de vinte paneis, todos eles coa premisa

fundamental de descubrir a Galicia da emigración, a que imaxinaron milleiros

de cidadáns que cruzaron o Atlántico e que, paradoxalmente, trasladaron a Eu-

ropa. A súa idea foi, ao final, a nosa realidade. 

Unha revisión transversal dedicada ao estudo da revista como obxecto de

comunicación de masas fundamental, cun deseño e contido de vangarda, trans-

misora de ideas, debates e noticias. Un rico crisol composto por xornalistas, ar-

tistas e intelectuais que lograron articular discursos propios, significándose

politicamente e sempre coa intención de poñer Galicia no centro do seu pen-

samento e, asemade, transmitirlles esta idea aos seus conterráneos. 

Chus Martínez Domínguez

Comisaria da exposición
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