novela Da emigración. Notas d’un galego foi publicada
no ano 1936, pouco antes do golpe militar, e viu a luz baixo
o prestixioso selo editorial de Nós pois foi dada ao prelo en
Compostela no establecemento impresor de Ánxel Casal
pouco antes do seu asasinato.
Froito do coñecemento en primeira persoa da situación da
emigración galega na Arxentina, Paz Míguez proxectou nesta
obra unha serie de trazos e personaxes que, segundo el,
representaban a realidade dos galegos e galegas que lonxe da
terra sobrevivían, en xeral con duras condicións vitais e
laborais. Desde o título Da emigración. Notas d’un galego, o
eventual lector ten uns referentes ben claros: temática da
emigración escrita desde as anotacións dun galego fiel
coñecedor dos universos galego e arxentino.
A novela estrutúrase como unha viaxe de ida e volta con
final aberto, adobiada coas circunstancias e peripecias
vividas polo protagonista ao longo de varios anos residindo
na Arxentina. Pablo, o protagonista, vive un conxunto de
peripecias persoais que o autor quere proxectar sobre o
prototipo de emigrante galego: a dura viaxe no barco, o
engano, a soidade, a situación do idioma, a visión pesimista
da realidade, o retorno…
Personaxes paradigmáticos, difíciles condicións humanas e
aspectos de didactismo e ensinanza comúns marcan os
alicerces dunha narración moi interesante, escrita en clave
testemuñal para un mellor coñecemento do que foi a vida
dos desterrados galegos.
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Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración
Galega do Consello da Cultura Galega é a difusión
de estudos sobre o fenómeno migratorio, a través de
publicacións de obras de interese cultural e científico. Nesa liña, e en colaboración coa Secretaría Xeral
da Emigración da Xunta de Galicia, aprácenos
presentar ao público esta colección de libros que
desfrutan da consideración de ser obras clásicas para
o coñecemento e análise da emigración galega nas
súas diversas épocas, destinos e facetas. Recadamos e
divulgamos obras que hoxe en día son difíciles de
atopar en bibliotecas ou librarías, e que así poden ser
máis accesibles para o público investigador, mais
tamén para calquera persoa interesada no tema.
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ANTÓN PAZ MÍGUEZ
Fillo de Manuel Paz Lampón e de Dolores Míguez
Gago, Antón Paz Míguez naceu na Pobra do
Caramiñal o 11 de xuño de 1911. Na vila pasou os
anos infantís e alí tamén cursou, na escola unitaria,
os estudos iniciais, que pouco e pouco foi
complementando cunha formación autodidacta moi
heteroxénea na que, con todo, vai primar, desde ben
novo, a formación literaria xa como lector, xa como
autor de composicións escritas de diversa índole.
A complicada situación familiar, logo do pasamento
do pai, induciuno ao mundo laboral, circunstancia que
favoreceu nel unha madureza persoal en plena
adolescencia que se complementará coa vivencia
migratoria experimentada arredor dos dezaoito anos.
Estableceuse na cidade portuaria de Rosario
(Arxentina), onde traballou nun negocio familiar ata
que decidiu trasladarse á capital do país. A partir das
realidades americanas vividas, Paz Míguez vai coñecer
de primeira man a situación dos compatriotas galegos
(condicións laborais, relacións humanas, desterro,
morriña…), que acabarán sendo motivo esencial e
recorrente das súas principais novelas: Da emigración.
Notas d’un galego (1936) e O Adán que non quixo voltar
ó Paradiso (1992). Realizou varias viaxes entre a
Arxentina e Galicia e foi en Bos Aires onde acabou
formando unha familia e pasou a derradeira etapa da
súa vida. Faleceu no ano 2003.
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U

n dos obxectivos do Arquivo da Emigración Galega
do Consello da Cultura Galega é a difusión de estudos sobre o fenómeno migratorio, a través de publicacións de obras de interese cultural e científico. Nesa liña, e
en colaboración coa Secretaría Xeral da Emigración da Xunta
de Galicia, aprácenos presentar ao público esta colección de libros que desfrutan da consideración de ser obras clásicas para
o coñecemento e análise da emigración galega nas súas diversas
épocas, destinos e facetas. Recadamos e divulgamos obras que
hoxe en día son difíciles de atopar en bibliotecas ou librarías, e
que así poden ser máis accesibles para o público investigador,
mais tamén para calquera persoa interesada no tema.
Como ben afirmara Manuel Murguía, non se pode entender
a Galicia moderna e contemporánea sen a emigración. Trátase
dun fenómeno que atinxe de forma transversal a todas as dimensións da súa existencia, no eido social, económico, político
e cultural. Como non podía ser doutro xeito, as reflexións sobre
o fenómeno migratorio son case tan antigas coma o comezo das
migracións masivas. Xa dende finais do século xix publicáronse
en Galicia e América libros, folletos e artigos xornalísticos que
tiñan como obxectivo a comprensión acaída do que se percibía
como un éxodo crecente de milleiros de galegos e galegas. Intelectuais, políticos, publicistas e mesmo tamén emigrantes do
común posicionábanse así a prol ou en contra da emigración,
preguntábanse polas súas causas e polas leis invisibles que a determinarían. Xa daquela xurdiran partidarios e detractores das
migracións, optimistas e pesimistas.

Dende mediados do oitocentos, a prensa galega publicou
centos de artigos e testemuños coa emigración como fío condutor. Inquiríase sobre as súas causas e solucións, denunciábanse abusos e condicións de viaxe, dábanse consellos a quen
quixese emigrar, informábase tamén sobre as condicións nos
lugares de destino, a existencia e actividades das comunidades
de emigrantes que se artellaban alén mar. Os intelectuais máis
lúcidos escribiron así abondosas reflexións; tamén institucións e
organismos oficiais emitiron informes, publicaron estatísticas, e
mesmo promoveron congresos para coñecer e, en moitos casos,
dar cabo ao fenómeno migratorio.
Nesta colección pretendemos ofrecer unha escolma destas
obras, merecentes de seren rescatadas do esquecemento, e que
sen dúbida contribúen a coñecer e valorar a historia da emigración galega dende diversas perspectivas. Inclúense libros
publicados por autores coetáneos ao fenómeno, dende Ramón
Castro López a Vicente Riguera, que exerceron un certo influxo
na sociedade do seu tempo. Recóllense tamén os testemuños e
reflexións legados polos propios protagonistas da emigración,
fosen eles mesmos migrantes ou fillos de migrantes, que gozaron tamén dunha ampla difusión na colectividade emigrada.
Velaí o caso de escritores e xornalistas hoxe esquecidos, mais
que no seu tempo deixaron unha grande pegada nas colectividades galegas emigradas, pero tamén na mesma Galicia, coma,
entre outros, Fortunato Cruces, Julio Sigüenza, Waldo Álvarez
Insua ou Mercedes Vieito Bouza. En fin, tamén se inclúen nesta colección obras que, dende a década de 1930, sentaron os
primeiros alicerces da actual e puxante historiografía galega das
migracións, dende Luisa Cuesta a Ramón Otero Pedrayo.
A publicación facsimilar destas obras acompáñase de cadansúa introdución e estudo crítico, escritos por salientados especialistas de diversas disciplinas académicas, dende a Historia ata
os Estudos Literarios, para contextualizar e presentar ao público
as características principais e mais a relevancia de cada un dos
clásicos da emigración.
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Agardamos, por tanto, que esta colección Clásicos da emigración sexa da maior utilidade e interese para todos aqueles
e aquelas que teñan interese en coñecer polo miúdo, fóra de
estereotipos e simplificacións, as características e variantes do
fenómeno migratorio en Galicia, como parte integral e determinante da nosa identidade colectiva, mais tamén do noso pasado e futuro colectivos.
Rosario Álvarez
Presidenta do Consello da Cultura Galega
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alicia non sería a que é sen o mar. Tampouco o sería sen
as árbores, ríos, e produtos da terra e do mar, que fan
dela un dos paraísos turísticos e de calidade de vida do
mundo enteiro. Iso é exactamente o mesmo que ocorre coa emigración. Galicia non sería Galicia sen os centos de milleiros de
galegos que hai espallados polo mundo, que a fan cada día máis
universal e infinita, variada, multicultural e rica. A emigración
ten a mesma importancia para a nosa terra que a nosa paisaxe, a
nosa gastronomía ou as nosas tradicións na definición do noso
sinal de identidade. A pegada dactilar de Galicia ten a forma dos
cinco continentes, porque sen eles non estaría completa.
Resulta estéril intentar debuxar os límites xeográficos de
Galicia. Todos coñecemos e somos capaces de deliñar cos ollos
pechados a topografía da nosa comunidade autónoma, pero resúltanos imposible trasladar esas fronteiras á nosa patria, á nosa
terra, ao noso fogar. Os centos de milleiros de galegos que ao
longo das últimas décadas pecharon as ventás das súas casas
para construír fogares e abrir as portas a unha nova vida crearon
sistemas sanitarios como os que aínda hoxe rexen a sanidade en
moitos países, enviaron cartos para que os que quedaron na Galicia territorial puidesen seguir estudando para buscar un futuro
mellor e procuráronlles traballo desde os seus países de destino
aos que querían seguir os seus pasos.
E non só iso. A achega que fixeron os emigrantes galegos ao
patrimonio inmaterial de Galicia aínda hoxe constitúe un fito
difícil de igualar. Os escritores, debuxantes, pintores, músicos
e outros intelectuais que crearon a súa obra a partir ou desde a

emigración fixeron, en moitos casos, historia e escribiron páxinas únicas da arte mundial. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Luís Seoane, Rosalía de Castro, Manuel Colmeiro, Emilia
Pardo Bazán, Mestre Vide, Xosé Castro «Chané»..., é infinita
a listaxe de nomes propios que gañaron o dereito de figurar en
maiúsculas para a eternidade.
Décadas despois, cando estes tempos quedaron atrás e Galicia avanza máis ca nunca, os emigrantes seguen a contribuír coa
súa terra e seguen a constituír unha oportunidade sen límites
para a nosa comunidade, tanto os que están fóra como os que
retornan cada día ou están a pensar en facelo. Por iso Galicia se
sente tan orgullosa da súa emigración.
A viaxe de ida e, en moitos casos, volta dos emigrantes segue
aínda hoxe a xerar un acervo fundamental na historia de Galicia
grazas aos autores que reflicten este fenómeno, que se adentran
nel para convertelo nun recordo á vez dunha obra mestra da literatura. Nesta colección intentamos darlles o espazo que merecen
e poñer en valor a súa importancia para o presente e o futuro
da nosa terra. Espero que gocen de todas e cada unha das obras
que a integran e tamén, por que non, que nos axude a lembrar e
entender, mellor aínda se cabe, á nosa querida Rosalía, emblema
da nosa poesía, cando dicía: «¡Ai, quen fora paxariño/ de leves
alas lixeiras!/ ¡Ai, con que prisa voara,/ toliña de tan contenta,/
para cantar a alborada/ nos campos da miña terra!».
Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración da Xunta de Galicia
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ANTÓN PAZ MÍGUEZ, ESCRITOR E TESTEMUÑA DA
EMIGRACIÓN
Xavier Castro Rodríguez
Profesor e investigador
Parafraseando a Luís Seoane nun dos seus textos radiofónicos1,
conseguiriamos identificar perfectamente a súa reflexión co
arranque das notas dun galego que configuran Da emigración
do pobrense Antón Paz Míguez (1911-2003). Dicía o artista
plástico que a estampa dos emigrantes podería iniciarse na cuberta dun barco mercante dunha empresa de navegación inglesa, nunha viaxe rutineira que ía de Vigo a Bos Aires; a data
achegaríase á dun mes calquera, dun ano calquera dos moitos
que terían sido implacables para a emigración galega. A pasaxe
de terceira clase está composta esencialmente por galegos que
converteron o seu porvir en aventura e azar e que forman parte
dunha raza forte e vigorosa, homes afoutos diante dos enigmas
da vida futura e do traballo descoñecido. Os moitos días da
viaxe van acompañados pola música e os cantos. Velaí o emigrante galego que o será todo en América: peón, comerciante e
millonario.
Efectivamente, o protagonista, Pablo, viaxa en terceira clase, nunha bodega que máis semellaba levar carga ou animais e
non persoas, e descansa nun catre. Na arribada a Bos Aires, o
desembarco pola pasarela tamén se fai segundo a categoría dos
pasaxeiros: primeira, segunda e terceira, considerando que os
primeiros eran despedidos polos oficiais e o capitán e o resto da pasaxe, de inferior categoría, por un só oficial e varios
mariñeiros. Esta circunstancia, segundo Pablo, evidencia unha
distinción social e económica, e esta situación que está a vivir
provocará nel un pensamento e unha arela de futuro: «mentras
«Estampas de emigrantes» (22 de decembro de 1957), en Galicia Emigrante
(1954-1971).

1

baixaban os de primeira crase estaban presentes para despedilos, varios oficiales e o capitán d’abordo; mentres que despois,
quedou un solo oficial e varios mariñeiros para cuidar a salida dos pasaxeiros d’inferior categoría, e cabilou para sí: “¡quén
sabe si algunha vez tamén me despedirán o capitán e varios
oficiales!...”» (Paz 1936: 27). Este acontecer que nos transmite
o protagonista incide nuns feitos moi concretos e verosímiles
como eran as condicións de vida dos pasaxeiros e pasaxeiras
na viaxe transoceánica incluíndo, ademais, os relacionados coa
hixiene de tantos días de travesía así como a sensación cotiá de
malestar físico e mareo. Efectivamente, vai ser Pablo quen sufra
en si mesmo estas consecuencias: «Quixo levantarse para ir a comer ainda que non sentía fame; […] douse conta de que estaba
mareado, […]. Arrimándose a todo o que encontraba no paso,
tambaleante, como si estivese bébedo, foi hasta donde estaba o
catre no compartimento da terceira crase.» (Paz 1936: 8). Este
proceso volve ser motivo narrativo unha miga máis adiante:
«Logo chegaron mais, cuasi todos mareados. A cada instante
acercábas’â borda para botar algo que lles estorbaba; deixábanse
caer como estenuados, e moitas veces xa non lles daba tempo
para acercars´â borda.» (Paz 1936: 11).
Sabemos que as malas condicións en que a pasaxe realizaba
a ruta, especialmente ata os anos 20 do século pasado, nos que,
sen dúbida, a situación a bordo mellorou, foi un fenómeno que
xerou unha forte polémica que mesmo transcendeu aos medios
de comunicación. En realidade, as novas melloras para os pasaxeiros, por unha banda, formaron parte da política de competencia entre as compañías de navegación e, por outra, foi a dinámica lóxica de tentar ofrecer certas melloras a tantas persoas
que configuraban a esencia do negocio das empresas navieiras.
Obsérvese como exemplo o anuncio que se ofrece na prensa do
buque Teutonia: «Este vapor tiene una magnífica instalación de
camarotes de dos y cuatro camas, los cuales se podrán ocupar
mediante un sobreprecio de 100 y 50 pesetas respectivamente.
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Lleva también comedor, fumador y sala para señoras en tercera
clase. Las comidas se sirven en loza por camareros uniformados»2.
Con todo, co paso do tempo, na oferta das compañías e barcos
transatlánticos que se inclúe nos xornais, van aparecendo explicacións e comentarios que inciden na mellora das condicións e dos
servizos que se ofrecían a bordo, como acontece, por exemplo, a
propósito dos vapores correos rápidos Desna e Demerara, que realizaban a viaxe desde Vilagarcía a Bos Aires en dezaoito días:
Disponen estos espléndidos y acreditados vapores, de camarotes de
dos, cuatro y seis literas, completamente independientes. Cuenta
además, con Comedor, Salón de Fumar y General de Conversación, para los pasajeros de tercera clase y llevan para el servicio
exclusivo de éstos, Médico, Cocinero y Camareros españoles. La
alimentación es buena y abundante, sirviéndose pan fresco y vino
a todas las comidas.
En la Agencia de esta acreditada Compañía están a disposición
de los señores pasajeros planos, fotografías etc. de esta espléndida
acomodación, así como también de la de Cámara, y se facilitan
GRATIS cuantos informes puedan precisar los que deseen marchar a América3.

Bos Aires foi o lugar proverbial, non exclusivo, que arremuiñou
unha considerable saída transoceánica de milleiros de galegos e galegas que procuraron no seu territorio un tempo novo, unha saída
laboral e unha mellora persoal, un cúmulo de necesidades e arelas
feitas sobre alicerces de precariedade económica e duras condicións
sociopolíticas. Non hai dúbida de que a situación da emigración
galega presentou trazos moi diversos atendendo a un desenvolvemento secular e que tivo no continente americano un aspecto reEl Compostelano. Diario Independiente, ano II, número 549, 10 de decembro de
1921.

2

El Eco de Santiago. Diario Independiente, ano XXXV, número 14880, 3 de xaneiro
de 1931.

3
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ferencial básico e fundamental. Lembremos que, desde mediados
do século xix, o efecto migratorio atopou alén do Atlántico espazos
referenciais para unha vaga inxente, de intensidade variable, de milleiros de persoas que en diferentes etapas foron asentando unha
evidente mestizaxe humana, laboral e cultural. Tratábase de lle facer
fronte á penuria económica, á situación demográfica, a un proxecto
vital sen horizonte, ás condicións de explotación no traballo… Así,
a marcha cara a outros eidos ofreceuse como saída e como intento
de mellora persoal e familiar; nesa viaxe incerta houbo moi diferente sorte e fortuna e, como resulta doado de comprender, fronte aos
que acadaron boas condicións laborais e persoais —responsables
en moitos casos dese fenómeno que foi o do efecto chamada e que
arrastrou veciños ao carón deles—, estaban os que continuaron
a malvivir lonxe da terra, como lles acontecía aquí. Como sexa,
o éxodo migratorio dos últimos dous séculos, que afectou a toda a
xeografía galega tanto do interior coma da costa, foi marcando as
bases esenciais da sociedade, a cultura e a economía do noso país.
Cómpre non esquecer, pois, que a marcha de tantos galegos e galegas provocou dúas situacións abondo evidentes: fronte á acollida, e
efecto positivo, dos países de destino que entendían a emigración
en xeral como recepción de man de obra e de mocidade, atopamos
en Galicia (de xeito principal no eido rural) a consecuencia negativa do despoboamento, o envellecemento e a perda dese persoal
traballador en idade laboral. Ata ben entrado o século xx, o perfil
das persoas que procuraban na emigración unha transformación
persoal e laboral correspondíase con homes, nunha porcentaxe que
se achegaba ao 70 %, e todo mentres a muller non formou parte
deste proceso como consecuencia dos atrancos sociais e das trabas
legais establecidas para a súa partida. É, pois, inxente a cantidade
de persoas que van saír do país e, de maneira xenérica, poderiamos
marcar algunhas características comúns á maioría delas: trátase de
homes solteiros de procedencia rural, cunha media de idade que se
movía entre os 18 e os 23 anos e de escasa formación intelectual.
Contra mediados do século xx, Manuel Tourón afirmaba que Vigo
18
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era o principal lugar de embarque de emigrantes de todo o Estado
e ofrecía estas cifras: fronte ás 20 490 persoas embarcadas en 1953,
xa eran 22 545 as que marcharan contra novembro de 19544.
Así, foi Bos Aires a metrópole que se abría aos que chegaban arelando liberdade, ese mesmo desexo que aparece na Carta
Magna do país americano, pois a Constitución da Nación Arxentina afirma no seu preámbulo, entre outras cuestións, que
asegurará os beneficios da liberdade para todas as persoas do
mundo que queiran habitar o solo arxentino.
Ao carón do proceso migratorio foron innumerables os artigos, recensións, obras de creación… que agromaron nun proceso de xustificación, afouteza colectiva ou crítica das condicións
de vida. Así, Victoriano García Martí afirmaba nun dos seus
artigos5 o que segue:
El alma gallega está teñida de melancolía: la «morriña» de algo
indefinido. La emigración, casi forzosa, del gallego, fue transformando esa vaga nostalgia de nuestro carácter en nostalgia concreta del espacio. La tierra vino a ser, de esta suerte, la materialización
objetiva de este sentimiento melancólico que parece tener sus raíces en una lejanía borrosa. Sin duda por esta innata propensión a
gravitar más hacia el recuerdo que hacia la esperanza, se desarrolla
tanto el sentimentalismo un poco lacrimoso de nuestra raza.

Tamén salienta outros valores e tópicos Leonardo Rodríguez
a propósito do libro En tierras del Plata (1921) de Costa Figueiras6, que, segundo el, ía dirixido e estaba escrito
[p]ara todos los que surcaron el Atlántico, movidos por la inquietud atávica de la raza, puesta al servicio de nobles ambiciones,
4

El Pueblo Gallego, ano XXX, número 10256, 30 de decembro de 1954.

«Intimidad y “morriña”», en García Martí, Galicia, la esquina verde (alma, historia,
paisaje), p. 109.

5

6

Vida Gallega, ano XIV, número 190, 1922.
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y que al perder de vista su tierra natal no les acompañaba el recuerdo de una instrucción pública dilatada o de una justicia fiscal
bien distribuida, pero compensaban este vacío con el propósito de
cooperar a un futuro mejoramiento de la tierra; para esos hombres fuertes, emprendedores, audaces, en todas partes seguros de
sí mismos, que forman en las zonas hospitalarias donde sienta
la emigración transatlántica, núcleos arraigados e inconfundibles de
esta gran raza gallega…

E mesmo recollemos as palabras de Antón Alonso Ríos,
quen, por volta dos anos 60, afirmaba o seguinte:
O nóso acerto, o acerto dos emigrados, foi o conxugare o amore à
Terra co sentimento democrático-repubricán. O espertare a conciencia da nacionalidade galega, sin desbotare un desiño peninsuare. E o promovere o desenrolo do nòso xeito cultural e social
no ambente libre e propicio diste chan de América, facendo iste
desenrolo de maneira armónica e de comprementare arrequentamento da peculiaridade social e cultural de cada povo. […] A Galiza americán è exempro luminoso de diñidade coleitiva. Leva máis
de vinte anos afrontando, cada día con máis outa resolución, ò
degradante totalitarismo que impera na Penínsua. Cousa que non
fixo nunca, en tan siñificativo grau e con tanta unanimidade, ningunha outra coleitividade de emigrados. (Alonso 1961: 18-19)

Cando nos achegamos á intrahistoria da escasa obra de Antón Paz Míguez, resulta evidente que a esencia do narrado está
mergullada na propia experiencia migratoria do autor pobrense, que, coma tantos outros, procurou nas terras transoceánicas un novo tempo, unha nova vida, arelas e desexos que en
cada persoa tiveron unha sorte moi diferente e un futuro altamente incerto. Tampouco resulta innovador que o novelista
forme parte desa importante pléiade de escritores que transvasaron a súa experiencia, o seu testemuño vivencial na emigra20
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ción (e outros, nun momento concreto, o exilio) á obra literaria, como aconteceu con Castelao, Rafael Dieste, Álvaro de
las Casas, Neira Vilas, Luís Seoane, Celso Emilio Ferreiro…,
onde non é infrecuente unha lectura didáctica, unha proxección de prudencia e precaución e doses de cautela dirixidas a
evitar ou minguar o engano, a burla ou a escravitude doutros
compatriotas que ficarían así advertidos das circunstancias que
envolvían unha mudanza tan traumática, unha viaxe cun destino incógnito e unhas arelas idealizadas. Na listaxe de persoas
escritoras/testemuñas do fenómeno migratorio tamén aparecen
algunhas voces femininas como, entre outras, as de Rosalía de
Castro (que ten un importante papel literario na novela de Paz
Míguez); Pura Vázquez (Ourense, 1918-2006), a escritora que
deu ao prelo en Venezuela O desacougo (1971); Áurea Lorenzo
Abeijón, natural de Beneso (Goiáns, Porto do Son, 1904-Bos
Aires, 1995), autora do libro Queixas (1943), e Elsa Fernández
(Bos Aires, 1933-1964), autora de Lonxanía (1965), a poeta
que afirmaba no texto ¡La tierra de mis padres! (1958): «Cuando
vaya a Galicia deberé decir: ¿voy o regreso? Yo sé que la Galicia verdadera es la Galicia soñada y no sabré si regreso, ya que
siento la sensación de que alguna vez la dejé prometiendo regresar». A menor presenza de mulleres que botan man da literatura
como canle de expresión, denuncia, desacougo, dor… arredor
da emigración de seguro que ten moito que ver con que era menor o número das que, inicialmente, emprendían ese camiño.
Non esquezamos que, na provincia da Coruña, contra finais do
século xix, a porcentaxe de homes que procuraba unha nova
vida na emigración achegábase ao 80 % mentres que a das mulleres se aproximaba ao 15 %. Cómpre agardar ao novo século
para irmos atopando un maior equilibrio que acerca a porcentaxe feminina a un 40 % na década dos anos 30.
O descoñecemento do continente americano, a enorme distancia, a ausencia dunha comunicación fluída con Galicia, a
debilidade económica, o analfabetismo, a ignorancia… confiAntón Paz Míguez, escritor e testemuña da emigración
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guráronse para un inmenso número de galegos como barreiras
infranqueables no inicio daquela vivencia. Con todo, na experiencia e visibilidade do proceso migratorio, Paz Míguez efectúa
unha evolución entre a carga ideolóxica que introduce en Da
emigración. Notas d’un galego (1936) e a que observamos na
súa segunda novela, O Adán que non quixo voltar ó Paradiso
(1992), publicada algo máis de cinco décadas despois da primeira. Semella evidente que a focalización e proxección da temática agroman diferentes e mudadas. Na primeira, resulta paradigmática a voz queixosa e dorida do señor Fernández cando
considera que para moitas persoas galegas América era un lugar
de privacións e sacrificios e mesmo chega a afirmar: «Si algunha
vez chegas ti a volver â nosa aldea, si che preguntan por min,
dille que me vistes; pero non lle digas como» (Paz 1936: 73).
Pola contra, na segunda incursión novelada sobre os transterrados, hai importantes cambios ideolóxicos, sociais, lingüísticos
e mesmo agora a Arxentina é a nación que conta con todas as
posibilidades de futuro, o lugar onde é posible atopar a paz, a
liberdade e o traballo.
Os aconteceres narrados naquela novela inicial terán un importante alicerce biográfico e moitos dos sucesos acontecidos
na novela seguramente están feitos literatura sobre universos
coñecidos, directa ou indirectamente, polo autor. Non debemos esquecer que o feito migratorio foi para el unha realidade
vital xa que en 1929, con dezasete anos, Paz Míguez parte cara á
emigración, primeiro a Rosario e, posteriormente, á capital bonaerense, onde vivirá algo máis dun lustro antes do seu regreso
a Galicia. Como afirma a profesora Esperanza Mariño:
Aínda que non se pretenda a mera transcrición autobiográfica
—máis ben o contrario—, existen datos fidedignos para supoñer
que o tempo reseñado na obra é paralelo ó que viviu o autor.
[…] A noveliña sitúa o comezo da acción no ano 29, coa crise
mundial do sistema capitalista como pano de fondo e vai rematar
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en 1935, co regreso. Se ben a maior parte das referencias temporais non procuran a exactitude —máis ben constitúen un simple
soporte histórico—, obsérvase certo puntillismo na narración
da viaxe, enmarcando esta na perspectiva cronolóxica. (Mariño
1993: 19-20)

Vai ser durante unha pequena paréntese na terra cando se
achegue a algunhas figuras fundamentais do panorama galeguista, político, ideolóxico…, como Ánxel Casal (A Coruña,
1895-Cacheiras, 1936) e Suárez Picallo (Sada, 1894-Bos Aires,
1964), que vivirían sortes moi diferentes como consecuencia
do golpe de Estado franquista. Ese período de estadía en Galicia remata no mes de abril de 1936, tres meses antes do inicio
da Guerra Civil e coa súa novela impresa en Nós. Foi precisamente un deses amigos, o editor Ánxel Casal, quen lle ía dar
ao prelo a súa Da emigración. Notas d’un galego, un dos últimos
títulos aparecidos baixo o selo da editorial Nós en Compostela.
Aquela empresa editora ía ser referente culto, xa na Coruña, xa
en Compostela, e motivo de admiración, poética, como acontece no comentario e descrición que lle dedica Ramón Otero
Pedrayo en O libro dos amigos, editado na capital bonaerense
nos inicios da década dos 50, a propósito do labor e os libros
de Ánxel Casal:
Seus libros, de eles parteiro, collíaos con amor e infindo respeito.
[…] Son paxaros voando sobre o mar. Algúns tripulan as leixadas dornas. Os imprentados por Casal son dornas, velas ou zocas.
Soio o vento e o camiño de Galicia neles, e aquil doroso e mañifico arelar. Na rúa Real da Cruña, nas Hortas e na Rúa do Vilar
de Sant-Yago, tivo Casal seu xardín ou horto das letras, pombeiro
de voares de espranza. Como doncelas de corpo levián de palla
centeeira e capeliñas dos ollos deslumeados por o milagre os libros
dos poetas imprentados por Casal. (Otero 1953: 106)
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No labor de Casal, e logo da novela de Paz Míguez, virían
as pezas Rechouchío e Mitin do ourensán Álvaro de las Casas,
editadas en marzo e xuño respectivamente, unha Engádega ás
normas pra a unificazón do idioma galego do Seminario de Estudos Galegos e, finalmente, a Escolma d-artigos nazonalistas
de Antón Villar Ponte (marzo do 36) por iniciativa da Federación das Mocedades Galeguistas. Xa coñecemos a realidade do
acontecido no inicio da contenda civil e, especialmente, as circunstancias que envolveron a destrución e saqueo de arquivos,
bibliotecas, editoriais…
Unha noticia interesante e ben significativa foi publicada nas páxinas primeira e segunda do xornal El Compostelano
(Diario Independiente) o 15 de maio de 1937 (ano XVIII, número 5038). Trátase dun edicto xudicial (datado o 10 de maio
de 1937, cando xa transcorreran varios meses do asasinato de
Casal) de D. Amador Ruibal Amor (xuíz municipal suplente
en funcións por incompatibilidade do propietario) presentado
a instancia do demandante D. Gustavo Varela Radío contra
Ánxel Casal, de xeito que saen nunha poxa libros e diferentes
obxectos de imprenta con motivo do embargo sobre o editor
compostelán: máquina de coser folletos, unha mesa para a platina da Minerva, resmas de papel, un aparello para encadernar,
numerosos lotes de libros (Francisco de Fientosa, Otero Pedrayo, Aurelio Ribalta, Vicente Risco, Blanco Torres, Noriega
Varela, Castelao…) e tamén «421 libros en rústica y gallego
titulados ‘Da Emigración’, por Antón Paz Míguez» por valor
de 100 pesetas. A noticia inclúe a cantidade establecida para os
obxectos e libros: o valor dos efectos ascendía a 3973 pesetas.
Paz Míguez pasaría así case corenta anos en terras arxentinas
ata outra breve visita á súa terra (no inicio da década dos 70),
para regresar definitivamente a Bos Aires. Neste longo período
o pobrense conxugou obra de creación en galego e español, entre a que salientamos Galicia. Tierra de peregrinar, editada en
Bos Aires no ano 1988.
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DA EMIGRACIÓN. NOTAS D’UN GALEGO: UNHA
OLLADA TRANSOCEÁNICA
A cuberta de Da emigración. Notas d’un galego está debuxada
por Castelao e amosa unha das moitas facetas do rianxeiro: ilustrador de libros alleos. Nese eido son ben coñecidas as capas
realizadas para obras de Ramón Cabanillas, López de Haro, Sofía Casanova, Pedro de Meneses, Antón Villar Ponte, Herminia
Fariña, Eladio Rodríguez, Fernández Flórez, Francisco Camba,
Presa Viso… E tamén deseña a imaxe que, a xeito de pórtico, abre esta novela de Paz Míguez. Na ilustración o rianxeiro representa unhas poucas figuras humanas na incomodidade
do descanso, no discorrer do tempo nun espazo reducido que,
considerando a obra da que se trata, ben debe representar o
camarote, ou a cuberta, do barco que transporta os galegos cara
a un destino migratorio. O labor de Castelao como debuxante
en Nós non debe sorprendernos se temos en conta que o autor
de Sempre en Galiza mantiña desde tempo atrás unha intensa
e profunda relación con Ánxel Casal, editor desta novela. Na
imprenta de Casal, no momento en que a atopamos situada
na Coruña, dera ao prelo o seu primeiro libro de Cousas no
ano 1926, o segundo libro desta serie no ano 1929 e, un ano
despois, Cincoenta homes por dez reás. Posteriormente, na sede
compostelá e froito dese labor colaborativo, verá a luz a novela
Os dous de sempre (1934).
A novela de Antón Paz Míguez está dividida en tres partes
de desigual extensión se comparamos a primeira (30 páxinas)
coas outras dúas (48 e 49 páxinas, respectivamente). Ademais,
o autor incorpora dúas subdivisións na segunda parte e tres na
terceira a través do uso de asteriscos.
Desde o inicio da primeira parte, sabemos da experiencia
americana que vai iniciar o protagonista embarcado camiño de
Bós Ares e que vive un proceso tópico de morriña, señardade,
nostalxia... diante da ausencia da terra, da familia (os tíos Francisco, Carmela e Andrés) e da distancia do amor que suporá a
Antón Paz Míguez, escritor e testemuña da emigración
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separación de Elvira. Nestas páxinas iniciais hai un evidente
interese en ir marcando as diferentes etapas da navegación salpicándoas con diversos acontecementos, reflexións e vivencias
da travesía: a música, o baile, o mundo da emigración galega e
as referencias poéticas (Rosalía, no principio, e Curros, de quen
se transcribe o longo e ben acaído poema «A emigración»), que
serán unha constante ao longo da narración.
De Vilagarcía, de onde parte o transatlántico, ata Bós Ares
hai, segundo o narrador, case vinte días de navegación, nos que
se van marcando o paso das xornadas (ás veces de xeito impreciso) así como as diferentes recaladas desa ruta marítima: Lisboa,
Funchal, Río de Xaneiro e Montevideo.
A segunda parte comeza no último día de navegación (entre o
gozo e a tristura), un pouco antes de que o vapor ancore no Río
da Prata. Despois do desembarco e pasado o desacougo inicial de
atoparse só, Pablo entra en contacto con diferentes personaxes
representativos da emigración e da maior ou menor fortuna acadada nas terras bonaerenses: o cocheiro ourensán que o engana;
Manuel Fernández, que leva tres décadas alí e que, entre outras
opinións, considera que os galegos son os auténticos inimigos de
Galicia, e don Francisco, que marchou hai corenta anos da aldea
e representa o home desafortunado que malvive e pasa moitas
privacións e sacrificios. O seguinte segmento desta parte (tres días
despois da súa chegada) amósanos a Pablo traballando, vivindo a
dura experiencia de asistir ao teatro, onde se denigra, despreza e
insulta o emigrante, e coñecendo a Xulio, que será unha revelación: a defensa do idioma, o canto épico, a necesidade do traballo
e da cultura, a raza galega definida pola unión e a solidariedade,
o espírito da galeguidade… O segmento final sitúanos seis anos
despois da chegada de Pablo, unha longa paréntese da que nada
se nos di. Agora, o protagonista atópase a piques de regresar a
Galicia e leva consigo a bagaxe de cultura que vén dada pola música, a literatura, a arte e a experiencia dunha Galicia ignorada e
dispersa que foi atopando nas súas viaxes polo país.
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A terceira parte iníciase no momento de embarcar para comezar a travesía de regreso. A viaxe de volta vai marcando, ao igual
ca no inicio da novela, os lugares polos que pasa ou desembarca:
Montevideo, Santos, Río de Xaneiro, Baía, Cabo Verde, Tenerife,
illas Cíes, Vigo… Diferentes pasaxeiros e distintas ideoloxías van
sendo motivo de atención por parte de Pablo ata que ten lugar o
desembarco e a posterior chegada á aldea, onde atopa os veciños e
veciñas e tamén a Elvira. Pablo mergúllase na terra galega visitando
diferentes espazos xeográficos e volve aparecer a voz dos poetas do
Rexurdimento: Rosalía, Curros e Pondal (a quen non nomea aínda
que si o seu poema «Os pinos»). Nesa necesidade de coñecer o territorio galego, tan descoñecido para el, salienta un feito rechamante:
realizar algunhas viaxes aos lugares asociados a importantes figuras
femininas. O universo da muller galega agroma nalgúns momentos
do desenvolvemento da trama novelada e agora, de xeito implícito,
están presentes, en Padrón e Santiago, A Coruña e Ferrol, os nomes
de Rosalía (a muller que lamentou as desgrazas das persoas emigradas), María Pita (a máis brava e loitadora das mulleres galegas) e
Concepción Arenal (defensora da causa dos humildes). A reflexión
do protagonista sobre a muller galega non nos pasa desapercibida:
«A muller galega merece que se dignifique máis, que se eleve sobr’o
seu estado natural en qu’hoxe vive, i empece a disfroitar da vida
máis humanamente» (Paz 1936: 106).
As tres seguintes partes desenvólvense moi rapidamente
arredor do seu fracaso amoroso e da voda da súa namorada.
Os feitos precipítanse e a resolución narrativa acontece en moi
poucas páxinas, que nos levan á loucura de Pablo, o seu intento
de suicidio, o casamento de Elvira con Manuel e a súa partida
como consecuencia da desgraza e infelicidade.
ANTÓN PAZ MÍGUEZ, AUTOR E TRANSCRITOR
Para comprendermos a evidente imbricación entre narrador e
autor, non debemos esquecer que previamente ao inicio da noAntón Paz Míguez, escritor e testemuña da emigración
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vela hai un elemento paratextual importante que é a nota titulada «Ós meus irmáns», asinada por A.[ntón]. Trátase dunha breve explicación feita polo autor e dirixida aos lectores e lectoras
botando man do célebre, clásico e tópico recurso do manuscrito
atopado. Como se veu utilizando ao longo da historia da literatura (Cervantes, Umberto Eco, Álvaro Cunqueiro, Francisco
Ayala, Camilo José Cela…), o uso deste recurso consiste no
intento de, por unha banda, amosar como verídicos os feitos
que se van reproducir e, por outra, afastar do autor —en certa
medida— a responsabilidade e perspectiva do narrado. Esa credibilidade e ese distanciamento do autor, convertido en transcritor, tentan achegar aos lectores unha verosimilitude sobre
uns feitos máis ou menos coñecidos. O achado do manuscrito
non é outra cousa máis ca un intento de outorgarlle á súa obra
unha autenticidade histórica.
Esa especie de prólogo, necesario para Antón Paz na construción do que vai vir nas páxinas seguintes, vai dirixido, como
adiantamos, «ós meus irmáns», quizais xogando coa dobre perspectiva do irmán de sangue e do irmán como relación fraterna
con quen comparte intereses, degoiros, ideoloxía…; en definitiva, os galegos e galegas. No enredo do manuscrito atopado, as
circunstancias que propician o achado non poden ser máis rechamantes: ás súas mans chega un diario anónimo dunha viaxe
realizada ás mesmas terras visitadas por el, un conxunto de notas
que considera incompletas e escritas no noso idioma. Así pois, o
autor da descuberta, axudado por un paisano amigo seu —que
clarificou aspectos da vida do protagonista da novela—, decide escribir canto lle foi contado e transcribir aqueles papeis que a fortuna puxo no seu camiño. Estas impresións alleas fornecen o relato
feito para galegos e, dun xeito especial, serven para ofrecer unha
visión non sempre positiva das circunstancias que envolven a vida
dos galegos na Arxentina. Velaí unha dobre proxección: didáctica
e divulgativa. Antón Paz Míguez, consciente do uso que está a facer dun recurso abondo coñecido no eido da literatura, menciona
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de xeito expreso a Cide Hamete Benengeli, o suposto historiador
musulmán autor de Don Quixote, unha voz fundamental para estruturar e proxectar a historia cervantina; de igual xeito, no caso
da novela de Antón Paz, a voz anónima e as impresións alleas que
ofrecen ese percorrido e esa viaxe arxentina resultarán ser os alicerces das propias vivencias do autor nas terras de Bos Aires.
Nestas palabras iniciais que se organizan como un pórtico de
entrada á narración novelada da experiencia dunha viaxe migratoria, o escritor pobrense salienta, marcando entre aspas, unha
tríade de termos imprescindibles e definidores do eido da emigración, esencialmente en América: emigrado, americano e indiano.
O primeiro define a persoa que marcha e deixa o lugar de orixe
para ir traballar na procura dunha vida mellor e boas condicións
económicas. Os dous termos seguintes acostumaron utilizarse
dun xeito sinonímico: persoas que marcharon como emigrantes
a América, transcorrido un tempo retornaron ricos (o regreso
sempre era un acontecemento social importante) e promoveron labores asociativos e colectivos nas súas aldeas e vilas, unha
entrega filantrópica e benéfica que fomentou a construción de
escolas (unhas catrocentas), cemiterios, a posta en marcha de
sociedades de instrución, de agricultores, padroados benéficos,
empresas industriais... Alén disto, o seu poder político, social e
de prestixio asociouse frecuentemente á arquitectura indiana e
ás casas de indianos, construcións de tipo colonial que identificaban os seus propietarios podentes e adiñeirados. O indiano
tivo un importante percorrido social e literario e representou
o individuo con poder económico que mesmo remataba por
renegar do idioma. Así aparece na peza teatral Pauto do demo,
de Ánxel Fole, onde un tal don Pancho vivira en Valparaíso
(Chile) e tamén o fixera en Bos Aires, a capital arxentina, sobre
a que afirma: «También he vivido allá… Buenos Aires es una
de las metrópolis más vertiginosas del orbe. Pero hay que tener
mucho cuidado de que no le arrastre a uno la milonga» (Rodríguez 1997: 373).
Antón Paz Míguez, escritor e testemuña da emigración
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Finalmente, nesta breve nota dirixida aos irmáns, Paz Míguez incorpora un dato moi significativo: o autor dará a coñecer
estas notas no noso idioma, pois só lles interesan aos galegos,
salientando así a importancia da lingua utilizada como trazo
singular e identificador no desenvolvemento da súa novela.
PERSONAXES
Aínda que Da emigración. Notas d’un galego non é propiamente unha novela coral, entendendo por tal aquela en que todos
os personaxes teñen a mesma relevancia e protagonismo, si
semella evidente a intención do autor de ir conectando entre
si os diferentes individuos que van aparecendo a medida que
discorre a historia e a narración cun claro propósito que pasa
polo didáctico, a ensinanza e a aprendizaxe. Todos eles teñen
algunha función sobre o denominador común do feito migratorio, sempre complexo, rechamante e versátil; cada un xera
ao seu arredor unha particular historia, non sempre deseñada
suficientemente, que dun xeito ou doutro acaba por fundirse e
fusionarse na particular vivencia de Pablo, ese protagonista en
primeira persoa que se amosa diante do lector/a como eixe da
historia contada e centro da narración desenvolvida.
PABLO
É o protagonista que Paz Míguez constrúe e converte en literatura, desde a súa propia experiencia e apoiado nun narrador
omnisciente, a través do que lle ofrece ao eventual lector unha
certa dose de empatía, complicidade e condescendencia achegando, ademais, unha atmosfera de verosimilitude que fai máis
receptiva a historia. Protagonista, narrador e autor configuran
esa amálgama indisociable e Pablo emprega unha linguaxe per30
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soal e subxectiva ateigada de referencias, digresións e elementos
da aprendizaxe cotiá, de xeito que vai ser el quen organice todo
tipo de consideracións baixo a perspectiva do seu interese e da
súa comenencia. É pois o responsable de achegar a autobiografía dun segmento espazo-temporal da súa vida relatando os
principais episodios acontecidos a través dun compendio memorialístico, un diario íntimo no que agroman espazos, persoas,
vivencias e lembranzas. O protagonista da novela resulta ser un
personaxe perfectamente achegado á biografía e ao decurso vital
do autor do libro na experiencia da emigración, adobiado con
elementos de ficción. Como sexa, narrador, protagonista e autor acaban por confluír nunha única e imprecisa figura.
O mozo que sae de Vilagarcía no transatlántico camiño de
Bos Aires (a cidade fabulosa da que se contaban tantas cousas) vai
cheo de nostalxia, saudade e morriña. A escena inicial atópase entre os versos rosalianos7, cos que expresamente arranca a novela,
e os versos implícitos do poema «Cántiga»8 de Curros Enríquez
daquel rapaz que deixa a terra e o amor mentres o navío se afasta.
Así, por amor propio, por ambición dun futuro mellor e con
cartos e coa arela de regresar para casar con Elvira, Pablo inicia a
súa viaxe cun destino no que vai procurar traballo, sufrimento,
fortaleza e experiencia. El, que podía ter estudado latín e seguido
así o ronsel clerical do seu tío Andrés, o cura, decide non deixar
o mundo en que vive a súa namorada. Nese dioivo inicial de
ilusións, desexos, degoiros e acordanzas, Pablo volve ao espírito
rosaliano do poema anterior cando afirma: «qu’agora me alonxe
do meu lar para outro lar alleo; que deixe o conocido pol-o desconocido e a paz da miña aldea pol-o sobresalto d’unha vida intranquila» (Paz 1936: 8). Esta relación coa literatura e co idioma
ten nestes primeiros momentos da viaxe unha fonda importancia
na traxectoria vital de Pablo, dous trazos singulares que axudarán
«Adios ríos, adios fontes, / adios regatos pequenos, / adios vista dos meus ollos /
¡non sei cando nos veremos!», p. 5.

7

«Lonxe d’éla, de pé sobr’a popa / d’un aleve negreiro vapor, / emigrado, camiño
d’América / vay o probe, infelís amador».
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a proxectar a idea de Galicia. Efectivamente, o protagonista lembra a vella señora Remedios e a súa consideración sobre o idioma,
escoita uns mozos falar en galego, á noitiña soa un cantar do país
mentres alguén toca unha gaita e escóitanse cantos e aturuxos
ao tempo que mozos e mozas bailan muiñeiras e xotas. Mesmo
algunha xornada despois, unha muller galega cantará suave, doce
e de xeito emocionante unha alborada namentres outras mulleres
farán o coro; unha salmodia ritual seguida por un gaiteiro mozo
interpretando a Alborada de Veiga. Nesta primeira parte da novela, Pablo vai atopar dous paisanos que ao longo de varias páxinas manterán un importante e transcendental diálogo histórico,
ideolóxico, migratorio, lingüístico e literario sobre a realidade de
Galicia e de Hespaña. Son dous americanos que tamén viaxan en
terceira clase, que desembarcarán en Montevideo e que semellan
coñecer as carencias e desgrazas de Galicia e da poboación galega:
unha terra sen autoridades, emigrantes analfabetos, ignorantes
do futuro que agarda e que representan «un lastre de que se desprende Hespaña para poder seguir máis facilmente o seu camiño;
que se nos mira como estranxeiros en todas partes e hasta na
propia terra; qu’estamos como condenados a recorrer o mundo
como xitanos» (Paz 1936: 17). Consideran que a formación (ler
e escribir como mínimo) debería ser o principio básico dos e das
emigrantes e mesmo botan man de Don Quixote, Sancho, Rosalía e Curros. Do poeta de Celanova, un dos conversadores non
dubida en recitar as dezaseis estrofas do poema «A emigración»,
versos que dan pé a unha acendida arenga final achegada á afouteza, rebeldía, forza, fraternidade…
A visión crítica e pesimista da realidade pasada e presente
tenta deixar paso á construción dunha Galicia Nova, un ideal
que causa unha revelación en Pablo, que desde entón non sente
arrepentimento de ter marchado da aldea e xura loitar pola súa
amada e por Galicia.
Nada máis chegar a Bos Aires, a cidade dos soños, Pablo
experimenta a soidade entre tantas persoas que pasan sen repa32
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rar nel. A visión dos galegos, o engano e un traballo que só lle
permitirá durmir catro horas irán marcando nel o pensamento
crítico e a capacidade de observación daquel novo mundo.
Outro trazo revelador da asunción do espírito galego en Pablo será o do coñecemento dalgunhas sociedades galegas bonaerenses e, de xeito especial, o do Centro Galego. As instalacións
deste organismo válenlle a Pablo e a Xulio para compoñer a
grandiosidade deste tipo de irmandades e organizacións de labor fraterno e axuda mutua, orgullo de todos os galegos e galegas. O Centro Galego de Bos Aires e o Centro Galego de Cuba
son tomados como exemplo de hospitalidade no desterro, de
protección lonxe da terra e labor conxunto. Esa sociedade da
Habana, esencia e virtude de unión e solidariedade dos galegos,
sérvelle a Pablo para retomar unha notación literaria arredor de
Murguía, Rosalía e Curros, acollidos e apoiados no seu quefacer creativo pola devandita institución. Deseguido, Pablo, en
perfecta conivencia con Xulio na afirmación dun necesario espírito de galeguidade, decide converterse nun redentor da raza
a partir do combate pola patria e do servizo no agrandamento
de Galicia.
No segmento final desta segunda parte da novela, o protagonista, que xa leva seis anos en Bos Aires, confesa que desexa
retornar a Galicia antes de perder definitivamente a saúde e a
mocidade. Agora Pablo, que valora a poesía, a música e a arte,
exhibe a bagaxe da experiencia e dos lugares coñecidos e presenta a figura literaria e lendaria dos gauchos Martín Fierro e Juan
Moreira. Afirma ter coñecido unha Galicia ignorada e dispersa,
galegos de nación traballando nos labores máis diversos, morriñentos da súa terra e sempre honrados, tenaces e traballadores.
Finalmente, asevera que retorna para non regresar xamais e casar con Elvira.
Voume, para non volver xa nunca; para deixar que outros amontonen riquezas, ou vexan ir as súas vidas sumidas na pobreza e
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cheos de morriña n-estas terras alleas. Vida, a que vou a vivir por
sempre na miña aldea; sin ambicións desmedidas, sin fracasos,
sin temores de que tod’a xente aquela me faga sufrir un día por
ingratos ou por déspotas. ¿Non che dixen? Cando chegue, penso
casarme con aquela rapaza que ti xa ben sabes. Despóis, traballar
para vivir e facer por ser feliz ¿non che parece ben? (Paz 1936: 68)

Na terceira parte da novela, Pablo realiza a viaxe de retorno
logo de case sete anos de ausencia. Nos días de travesía, ademais
de visitar algúns dos lugares aproveitando a parada do navío, o
mozo protagoniza tres episodios ben significativos. O primeiro
ten que ver coa discusión de temática relixiosa que mantivera uns
días antes cun crego aragonés. O posicionamento de Pablo sobre os curas galegos, dedicados á vida epicúrea e sibarita e máis
preocupados pola cobranza de impostos e primicias ca polas
almas, indigna ao cura, que observa no mozo un renegado e un
rebelde.
A segunda circunstancia que vai marcar a Pablo é a da visión
das mulleres (galegas, leonesas, asturianas…) que regresan no
barco, que viviran situacións vitais similares que as levaron a
emigrar (privacións, mellora de vida, máis liberdade…) e que
retornaban desfiguradas, pálidas, enfermizas, silenciosas e tristeiras. Unha delas achégalle a Pablo a súa particular historia,
que lle resulta admirable e engaiolante. Trátase dunha luguesa
que en tempos vivira ben, con fartura e benestar, mais que tivera que vender toda a facenda e habenza e acabou por marchar
camiño da Arxentina, onde traballara de lavandeira, pasadora,
mucama e cociñeira.
Finalmente, Pablo vese envolto nas discusións e no intercambio ideolóxico de varios pasaxeiros que concitaban o interese polas formulacións políticas que cada un defendía: comunismo, socialismo, monarquía, republicanismo… Mesmo un
deles, crítico co imperio norteamericano, acaba brandindo un
libro de Tristán Marof, pseudónimo de Gustavo Adolfo Navarro (Sucre, Bolivia, 1898-1979), antimilitar, pacifista, comu34
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nista… que fomentou a revolución antiimperialista e marcadamente proletaria.
Pablo arriba cheo de paixón renovadora, leva consigo un
aparello de cinema e unha radio e no seu horizonte está fundar
unha sociedade para a mocidade, que estaría chamada a proxectar o galeguismo, unha idea que se movería na liña do ourensán
Álvaro de las Casas, promotor dos ultreias. Pablo, o mozo que
regresa coma un americano máis, vai facer algunhas descubertas
moi importantes: que a Galicia que atopa é mísera e pobre; que
a vida das mulleres, os homes e os nenos pasaba pola escravitude, a infelicidade, a ignorancia e a fame; que Elvira xa non agarda por el; que arela descubrir lugares importantes da xeografía
galega (Padrón, Santiago, A Coruña, Ourense…) e que o idioma do país, abandonado e en situación diglósica, é parte fundamental da estrutura social, polo que lembra a Rosalía, Curros
e cita versos do poema «Os pinos» de Pondal. A perda amorosa
de Elvira afúndeo nun proceso de tristura, desolación e loucura
que o leva a un final convulso e dramático: a escopeta de caza,
o pensamento de matar e, finalmente, un intento fracasado de
suicidio. Pablo, recuperado das feridas, doído, defraudado e en
constante loita entre Elvira e Galicia e Galicia e América, decide desaparecer para ir a terras alleas que pensara non volver
visitar, non sen antes deixar os cartos gañados en América para
a construción dunha escola na aldea, imitando a tantos outros
compatriotas americanos benfeitores.
MANUEL FERNÁNDEZ
Amigo de don José Álvarez, este dálle a Pablo unha carta de
recomendación, ademais duns agasallos para don Manuel: xamón, chourizos e mazás. Don Manuel, casado cunha arxentina
e con dúas fillas, leva máis de trinta anos na Arxentina e a primeira cousa que lle ensina a Pablo é que en Bos Aires ninguén
Antón Paz Míguez, escritor e testemuña da emigración
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se ocupa de ninguén. Logo, revélase como un home crítico coa
situación lingüística de moitos galegos que desexan esquecer
o idioma, coas circunstancias políticas do goberno… Pablo e
don Manuel establecen un diálogo e debate sobre a situación
española e galega: os gobernantes que cobran contribucións e
tributos e esquecen as estradas e escolas; a única saída será que
esperte o espírito rexional e racial ou que España deixe de ser
unha familia que vive coma nos tempos patriarcais, de xeito que
Castela representaría o fillo maior. A perspectiva doída de don
Manuel sobre Galicia e a poboación galega aféctalle a Pablo,
especialmente cando aquel afirma que os inimigos de Galicia
son os propios galegos: «Gobernantes ou gobernados. Aqueles
son traidores; os outros son cobardes» (Paz 1936: 39).
Finalmente, o señor Fernández conséguelle un traballo a Pablo nunha especie de taberna, que alí denominaban almacén, dirixida por un español que lle encargará labores de limpeza e que
o someterá a unha vida de escravitude laboral. Desde aquí, Pablo
continúa a súa experiencia de aprendizaxe e, así, cando transcorreran catro meses da súa chegada, asiste —convidado polo señor Fernández— a unha función dramática no Teatro Nacional,
onde presencia un sainete que o torna triste mentres o resto de espectadores rin. O motivo atópase no xeito despectivo e insultante
co que son tratados os personaxes (un italiano, un turco, un catalán, un galego e varios crioulos) para provocar as gargalladas do
público e do propio señor Fernández, quen, por costume, tamén
ri do desprezo causado nos demais. Pablo comprende entón o
significado degradante e insultante do termo gallego que tantas
veces lera e escoitara. Certamente, este tipo de sainete gozara de
numerosas representacións e boa acollida entre as camadas máis
populares e mesmo foi difundido en múltiples medios de comunicación escritos e revistas especializadas. É ben coñecido que,
en xeral, o sainete botou man da asociación emigrante-galego
para ridiculizar estes personaxes polas dificultades lingüísticas, a
mala expresión, unha fonética risible, a deformación esaxerada,
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a confusión léxica… Os tópicos do galego como persoa inxenua,
ignorante e submisa proxectados sobre as táboas do teatro levan a
Pablo cara ao odio, mágoa e desprezo. Non será esta a última vez
que o protagonista vaia ao teatro, como veremos.
DON FRANCISCO
Exemplo do emigrante sen fortuna, don Francisco é un paisano
de Pablo que vive nun espazo de aspecto pobre e sucio compartido con moitas outras persoas. Pablo vai ser para el a memoria
das persoas e lugares que deixou atrás na aldea (onde todos pensaban que quen marchaba a América debía volver rico), o espazo de nacenza ao que nunca puido regresar pois el forma parte
das moitas persoas emigrantes que, sen posibilidade económica,
ficaron desterradas. Con case sesenta anos, don Francisco leva
máis de corenta en Bos Aires e agora, sen esperanza de retornar,
malvive con privacións e sacrificios.
Uns anos despois, Pablo saberá do seu pasamento —don
Francisco, sen fillos nin familia, fora soterrado na foxa común
de La Chacarita un tempo antes— cando decide volver a Galicia e, nese intre, lembrará as palabras daquel home traballador,
acabado, sabedor de que nunca regresaría á terra, que resoan
coma unha derrota persoal e que ben poderían servir de paradigma para tantos outros emigrantes: «Si algunha vez chegas ti
a volver â nosa aldea, si che preguntan por min, dille que me
vistes; pero non lle digas como» (Paz 1936: 73).
O COCHEIRO
Trátase dun ourensán que desenvolve este traballo e que contacta con Pablo ao pouco de chegar a Bos Aires. Trasládao por dez
pesos, logo de rebaixarlle cinco por ser paisano. Este compatrioAntón Paz Míguez, escritor e testemuña da emigración

37

ta, no que Pablo semella ver un filósofo con oficio de cocheiro, estáfao no prezo e Pablo acabará por saber, grazas ao señor
Fernández, que aquel traxecto só custaba tres ou catro pesos.
O cocheiro, sentado no pescante dun Mateo —típica carruaxe
de transporte en Bos Aires—, volverá cruzarse con el un tempo
despois e asegúralle ao mozo que o enganara polo seu ben, para
que lle servise de experiencia, e que cumpría desconfiar de todo
o mundo e non fiarse de ninguén.
Seis anos despois, no momento en que Pablo está a piques
de regresar a Galicia, producirase un novo encontro fortuíto.
A desconfianza de outrora transformarase agora en emoción e
irmandade. Antes da separación, ambos recoñecen a pouca fortuna acadada e intercambian unha despedida fraterna.
XULIO
Este personaxe mantén un peso importante na parte central
da novela e desde que Pablo e el se coñecen hai un bo entendemento e reciprocidade ideolóxica nos asuntos relacionados con
Galicia. Xulio é poeta, o que lle dá certa consideración entre
os seus compatriotas, e non debemos obviar que as referencias
á poesía do Rexurdimento literario galego (Rosalía, Curros e
Pondal) son constantes ao longo da novela.
Nunha ampla alocución, con pequenas intervencións de Pablo, Xulio presenta varios eixes ideolóxicos e de pensamento
coincidentes cos do protagonista. En primeiro lugar, o idioma
galego, que el entende que está abandonado en Galicia e desatendido por parte da poboación galega. Tamén diserta sobre a
situación política de Hespaña e de Galicia, que representa un
territorio colonizado, escravizado, cheo de deberes e obrigas e
sen ningún dereito, unha comunidade próxima ao lamento rosaliano e afastada da rebeldía de Curros. Introduce, ademais, a
importancia da educación e os educadores, que miran máis a
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aprendizaxe do foráneo deixando á marxe o coñecemento do
propio. A escola como medio para o coñecemento da nosa realidade foi tamén un discurso reiterativo na obra de Álvaro de las
Casas, como podemos constatar no opúsculo Galiza, estruturado ao xeito dun catecismo nacionalista, ou nalgún momento da
peza teatral Pancho de Rábade. Vía Crucis en VI estaciós, datada
no ano 1930.
Logo daquel primeiro encontro viñeron outras xuntanzas e
nas seguintes xornadas de intercambio ideolóxico entre ambos
os dous vai agromando o compromiso compartido da galeguidade como canle de liberación, traballo, loita, espiritualidade
e liberdade da terra. Xulio e Pablo comparten a idea común
da importancia de asociarse nun labor de irmandade a través de
centros galegos e sociedades que sexan vencello entre todos os
galegos e galegas de dentro e de fóra de Galicia.
Ese intercambio ideolóxico e crítico coa situación galega
pasa por outra nova circunstancia cando Xulio e Pablo asisten
ao teatro logo da mala experiencia vivida polo protagonista.
Agora, Xulio aproveita dúas zarzuelas (Maruxa do catalán Amadeo Vives Roig, que ten entre os protagonistas un pastor chamado Pablo, e La meiga, con música do compositor vasco Jesús
Guridi Bidaola) para incidir noutro asunto moi sensible: son
os de fóra os interesados polo tesouro que representa o folclore,
os tipos, as paisaxes, os costumes… de Galicia, mentres que os
galegos pasan por ser inimigos do propio. Xulio, finalmente,
vai chantar diante de Pablo os alicerces do seu discurso: sentir
a galeguidade, abandeirar a fachenda de ser galegos e combater
os ataques contra a patria.
Despois dunha paréntese de seis anos, as vidas de Pablo e Xulio vólvense cruzar cando xa algunhas cousas cambiaran: Pablo,
a piques de regresar a Galicia, e Xulio, afastado do traballo como
escritor, transformado en negociante. Nun momento do diálogo, ambos os dous amigos confirman a evolución de cada un:
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— Parece que cambiamos os papeles —díxolle a Xulio Pablo—
pois agora son poeta. Eu aprecio sobre todal-as riquezas a de sentir
a emoción da Poesía, da Múseca, do Arte.
— Non che nego a razón, amigo Pablo; pero quizáis vexas algún
día de que a Vida cambia en nós sentimentos. Fai poetas ôs obreiros; comerciantes ôs poetas; filósofos ôs políticos; e, en fin, troca,
transforma de tal maneira a probe eisistencia nosa, que agora por
nada digo: «Pero… ¡quén o dixera!...». A Vida é así, e xa ves, convertido en comerciante o teu amigo poeta. (Paz 1936: 65)

ELVIRA
É a moza podente, que ten riqueza para os dous, da que Pablo
está namorado e coa que pretende casar cando regrese logo
duns anos en Bos Aires. Por medio de Pablo sabemos que a
moza chorou ao saber da súa partida, tamén que el non foi quen
de lle declarar o seu amor e que Pablo é o culpable daquela separación tanto por ambición coma por amor propio. Máis alá
destes pensamentos relacionados con ela, que se nos achegan
nas primeiras páxinas, nada volveremos saber de Elvira ata os
momentos finais da novela. Pasaran, pois, case sete anos de ausencia da terra e afastado da moza cando o protagonista retorna
á aldea, no mes de febreiro, triste e agrisado. Ao pouco de chegar, o novo americano celebra coa veciñanza o seu regreso, unha
xuntanza na que falta Elvira. Un pouco despois, esta, que está
acompañada por un mozo, achégase a Pablo para interesarse
por el, todo á vez que el lle di que vén por pouco tempo e que
partirá axiña pois nada ten que facer na aldea. Será a criada
do cura a que lle conte que Elvira a da Granxa vai casar con
Manuel.
O novo encontro de Pablo e Elvira acontece na fonte dos
Peares, onde ten lugar un diálogo con evidentes trazos metafóricos do vínculo amoroso a propósito da sede insaciable que ten
el e da auga que pode ofrecerlle ela daquela fonte de auga fresca
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que o mozo coñece ben. Elvira cóntalle o seu plan de futuro
inmediato a Pablo (o casamento terá lugar en quince días), a
quen considera tan só un amigo, como era antes de marchar a
Bos Aires, mentres lle pide que sexa o padriño da voda. Resulta
evidente que a consideración da moza sobre el nada ten que ver
cos tristes pensamentos que acoden á cabeza de Pablo: morrerá
de amor, sufriu por ela, deixouno todo por conseguir o seu querer… Así, Elvira revélalle o moito que se queren, as calidades de
Manuel e os atrancos salvados para chegar a casar.
Elvira vai ocupar as páxinas finais coincidindo coa véspera
da voda. A descrición da moza vestida para a ocasión (talle case
aristocrático, cabelo dourado, ollos azuis, boca pequena, camiñar elegante…) contrasta coa desesperación e tolemia de Pablo,
que remata ferido. No período de convalecencia, vai ser Elvira
quen máis coide del e quen maiores desvelos teña por atendelo.
O casamento celebrarase logo de estar adiado por mor deste
contratempo, mais Pablo non comparecerá nesta cerimonia.
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novela Da emigración. Notas d’un galego foi publicada
no ano 1936, pouco antes do golpe militar, e viu a luz baixo
o prestixioso selo editorial de Nós pois foi dada ao prelo en
Compostela no establecemento impresor de Ánxel Casal
pouco antes do seu asasinato.
Froito do coñecemento en primeira persoa da situación da
emigración galega na Arxentina, Paz Míguez proxectou nesta
obra unha serie de trazos e personaxes que, segundo el,
representaban a realidade dos galegos e galegas que lonxe da
terra sobrevivían, en xeral con duras condicións vitais e
laborais. Desde o título Da emigración. Notas d’un galego, o
eventual lector ten uns referentes ben claros: temática da
emigración escrita desde as anotacións dun galego fiel
coñecedor dos universos galego e arxentino.
A novela estrutúrase como unha viaxe de ida e volta con
final aberto, adobiada coas circunstancias e peripecias
vividas polo protagonista ao longo de varios anos residindo
na Arxentina. Pablo, o protagonista, vive un conxunto de
peripecias persoais que o autor quere proxectar sobre o
prototipo de emigrante galego: a dura viaxe no barco, o
engano, a soidade, a situación do idioma, a visión pesimista
da realidade, o retorno…
Personaxes paradigmáticos, difíciles condicións humanas e
aspectos de didactismo e ensinanza comúns marcan os
alicerces dunha narración moi interesante, escrita en clave
testemuñal para un mellor coñecemento do que foi a vida
dos desterrados galegos.
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Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración
Galega do Consello da Cultura Galega é a difusión
de estudos sobre o fenómeno migratorio, a través de
publicacións de obras de interese cultural e científico. Nesa liña, e en colaboración coa Secretaría Xeral
da Emigración da Xunta de Galicia, aprácenos
presentar ao público esta colección de libros que
desfrutan da consideración de ser obras clásicas para
o coñecemento e análise da emigración galega nas
súas diversas épocas, destinos e facetas. Recadamos e
divulgamos obras que hoxe en día son difíciles de
atopar en bibliotecas ou librarías, e que así poden ser
máis accesibles para o público investigador, mais
tamén para calquera persoa interesada no tema.
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ANTÓN PAZ MÍGUEZ
Fillo de Manuel Paz Lampón e de Dolores Míguez
Gago, Antón Paz Míguez naceu na Pobra do
Caramiñal o 11 de xuño de 1911. Na vila pasou os
anos infantís e alí tamén cursou, na escola unitaria,
os estudos iniciais, que pouco e pouco foi
complementando cunha formación autodidacta moi
heteroxénea na que, con todo, vai primar, desde ben
novo, a formación literaria xa como lector, xa como
autor de composicións escritas de diversa índole.
A complicada situación familiar, logo do pasamento
do pai, induciuno ao mundo laboral, circunstancia que
favoreceu nel unha madureza persoal en plena
adolescencia que se complementará coa vivencia
migratoria experimentada arredor dos dezaoito anos.
Estableceuse na cidade portuaria de Rosario
(Arxentina), onde traballou nun negocio familiar ata
que decidiu trasladarse á capital do país. A partir das
realidades americanas vividas, Paz Míguez vai coñecer
de primeira man a situación dos compatriotas galegos
(condicións laborais, relacións humanas, desterro,
morriña…), que acabarán sendo motivo esencial e
recorrente das súas principais novelas: Da emigración.
Notas d’un galego (1936) e O Adán que non quixo voltar
ó Paradiso (1992). Realizou varias viaxes entre a
Arxentina e Galicia e foi en Bos Aires onde acabou
formando unha familia e pasou a derradeira etapa da
súa vida. Faleceu no ano 2003.

