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1. PROLOQUIO
A mediados do século XIX os galegos emigrados teceron, ao longo dos anos, incontábeis singraduras.
A partir de entón, Galicia xa non era só a paisaxe humana que se estendía desde Ortegal ao Miño, dos Ancares
ao Touriñán. Era tamén o que nas outras beiras do Atlántico se esparexía polas praias americanas: Na Habana,
en Buenos Aires, México, Río de Janeiro, New York. A Galicia campesiña e mariñeira fíxose, por estraño sortilexio, Galicia urbana.
Os emigrados asentados nas novas terras seguían a lembrar a propia. De a pouco fóronse xuntando en
centros nos que manter viva a memoranza das raíces orixinarias. Fundaron publicacións periódicas nas que
reflectir as vellas tradicións e o cultivo da fala que estimaban obra de todos os galegos presentes e pasados.
Consideraban que a lingua natal era un herdo que lle pertencía a cantos naceran no mesmo eido idiomático.
De igual xeito aos que vivían dentro do país que aos que vivían na emigración.
Nas revistas e semanarios que se converteran en órganos dos centros aglutinadores dos galegos que
afluíran aos diversos territorios de alén mar, sentían as vivencias da Galicia afastada. A identificación co pobo
de seu, co mundo que deixaran, viña ser unha obriga moral. Os directores e colaboradores das publicacións
andaban a crear un galeguismo fundamentalmente ético. Sostiñan nas súas páxinas que non abondaba con
sentir a Galicia. Cumpría coñecela na súa personalidade total. Recoller o seu espírito esmigallado durante
séculos, espertarlle a conciencia de pobo creador.
Lendo os traballos e informacións daquelas primeiras revistas fundadas polos emigrados, óllase como
se ía deseñando a descuberta da personalidade do país a través dos tempos pasados. E como esa descuberta
conducira á da nosa personalidade nos tempos contemporáneos. Había nos dirixentes das colonias emigradas
unha preocupación de futuro. O pasado histórico fornecíalles a conciencia do presente. Impúñalles a responsabilidade do porvir. Desexaban unha Galicia nova con conciencia de seu. Unha Galicia que arrombase definitivamente coa situación que motivara o abandono dos eidos natais de milleiros e milleiros dos seus poboadores na procura de horizontes máis prometedores.
Falta por facer a verdadeira historia dos pioneiros galegos da diáspora ao servizo do seu país de orixe.
Pero, ademais do labor inicial desenvolvido por eles, o noso propósito baséase en sinalar unha segunda etapa
migratoria. Mesmamente a que os exiliados da guerra civil protagonizaron xuntamente coas xentes emigradas nunha tarefa común. Mantíñanse vivas, aínda que anovadas, as vedrañas revistas. Entre elas Galicia, do
Centro Gallego de Buenos Aires; Alma Gallega, de Casa de Galicia en Montevideo; Unidad Gallega, da Casa
de Galicia en New York...

En Bos Aires, con membros do “Consello de Galiza”, en 1954. Con Alonso Ríos e Suárez Picallo, aparecen Manuel Puente,
Rodolfo Prada, Perfecto López e Xosé Abraira.
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Daquela a cultura galega cobrou
un notorio rexurdir onde non podía
exercer a suspicacia do poder político
franquista. Os territorios de alén mar
foron entón reinos da Saudade. Unha
importantísima parte das actividades
culturais galegas realizáronse nesa
etapa fóra de Galicia. Publicáronse
libros significativos, ditáronse notables conferencias, editáronse novas
revistas. Mesmo celebráronse algúns
resoantes congresos que a censura
ideolóxica non permitía que tiveran
escenario na metrópole.

Francisco Fernández del Riego con Luís Seoane en Bos Aires (Agosto de 1954).

Os exiliados dominaron xeralmente a devandita actividade, como
era de esperar. Porque algúns deles
eran figuras salientábeis da cultura
galega. Como, por exemplo, Castelao,
Luís Seoane, Rafael Dieste... Nas
colonias galegas de América, desde
New York a Buenos Aires, pasando
por México, A Habana, Montevideo,
Caracas, viviu renacida a nosa cultura. Este vivir manifestouse en forma
de publicacións de textos e exposicións de doutrinas durante a etapa na
que na propia metrópole estaba afogada.

Papel relevante exercérono revistas de novo feitío, fóra das xa existentes. Referímonos á bonaerense
Galicia emigrante, dirixida por Seoane; Saudade e Vieiros, editadas na capital mexicana; Galicia, en Caracas.
En todas elas recóllense manifestacións vivenciais da vixencia peculiar do noso espírito, expresada por prestixiosos colaboradores. Non é cousa de as enumerar todas. Porque iso é máis propio dun catálogo. Pero si
indicaremos que, xunto ás dos exiliados e residentes emigrados, figuraron as de intelectuais agachados no
silencio en terra galega. Ao longo dos anos nos que permaneceron vivas, esas revistas deron cabal testemuño da súa galeguidade. En concordancia cos seus propósitos fundacionais, acadaron tamén un logro importante dentro das súas finalidades: o de levar a imaxe da cultura galega fóra de Galicia.
Coa guerra civil e as súas secuelas desapareceran todas as revistas culturais existentes no país consagradas ao seu servizo. Foron as editadas en América as que forneceron continuidade ao empeño de manter en
permanencia a cultura perseguida. Contaban cun núcleo de lectores asiduos. Tamén co dos privilexiados
receptores na metrópole. Coñecían estes os números que nas cidades ultramarinas ían aparecendo. Mantívose
así a persistencia dos temas galegos nas páxinas das revistas editadas no exterior do país. Proseguiron nelas
as colaboracións de escritores analistas da problemática autóctona. O lector da emigración e do exilio, máis
homoxéneo do que puidera parecer, enfortecía os sentimentos de amor á terra orixinaria coa concienciación
que a mensaxe cultural lle fornecía.
A revista Galicia do Centro Gallego caraqueño, que agora se presenta en edición facsimilar, naceu o 25
de xullo do ano 1952. Xurdiu co propósito de dedicar atención moi especial aos problemas culturais do país
afastado, tamén aos artísticos que lle eran propios, e a cantos se inxerían na súa peculiaridade. Tentaba ase-
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made emprestarlle o maior interese ao cultivo e difusión do idioma autóctono. No número inicial figurou
un expresivo saúdo en lingua galega de Otero
Pedrayo. Unha carta de Ramón Cabanillas seguida
duns sentidos versos do poeta. Igualmente, unha
mensaxe de adhesión do daquela Presidente da
Academia Galega. En edicións sucesivas, foron
diversas e importantes as colaboracións na revista de
destacadas personalidades das nosas letras. De
Eduardo Blanco Amor sobre o fundamento galaico
de Valle-Inclán, sobre a poesía civil de Curros
Enríquez, sobre a figura de Otero Pedrayo, ou sobre
o terceiro aniversario de Castelao. Mesmamente en
homenaxe a este publicou a revista unha edición
extraordinaria. Participaron nela, entre outros, o
escritor de Trasalba cun traballo titulado “Dinantes e
despois de Castelao” e varios autores de discursos de
rememoranza do xenial artista.
Entre as prestixiosas firmas que asinaron traballos nas páxinas da publicación contáronse as de intelectuais do interior, conxugándose coas de protagonistas exiliados, Carballo Calero ou Alberto
Vilanova, Ánxel Fole ou Fernández Mato, Antón
Fraguas ou César Alvajar, Cuevillas ou Alonso Ríos,
Francisco Luís Bernárdez, García Sabell, Álvaro
Cunqueiro, e tantos e tantos máis. Fóra do diverso
temario abeirado polos diferentes colaboradores, nas
páxinas da publicación apareceron informacións
sobre actividades culturais realizadas na colonia
galega emigrada e na Galicia de aquén mar...
Esta revista, Galicia (1952-54), que vén de se reeditar, como as súas contemporáneas do exilio e da
emigración, constitúe un claro testemuño do labor realizado en países americanos. Coa colaboración conxunta de escritores da diáspora e residentes na Galicia territorial, estábase a defender, a ilustrar o esencial da nosa
personalidade diferenciada. Reflectíase a anunciación do novo renacer en praias ultramarinas, do amor cara
ao propio pola introspección da alma autóctona.
A institución máis nova das que teñen funcionado no territorio do continente americano foi sen dúbida
o Centro Gallego de Caracas. A sociedade fundouse no ano 1948, a base de elementos que procedían do antigo Lar Gallego. Nada cun senso dinámico, de práctica eficacia, contou ao pouco tempo cun axeitado local
social. Galicia, a revista da que nos vimos ocupando, foi voceira do pensar e do sentir dos membros da institución. As colaboracións literarias de cualificados intelectuais, así como as achegas sobre as actividades da
entidade, tiveron marcado protagonismo nas publicacións. Pero non só iso. Tamén se fixo eco dos feitos culturais que se realizaban periodicamente na terra distante. Ademais, promoveu a organización dunha Semana
Galega durante a que se pronunciaron conferencias de temario galego e tiveron lugar actos musicais que foron
retransmitidos pola Radiodifusión Nacional venezolana.
Por iniciativa dos responsábeis da revista, un importante xornal caraqueño, “El Universal”, dedicou a
Galicia dúas das súas páxinas, incluíndo firmas de caracterizadas figuras da cultura galega. Nos salóns do
Centro Gallego celebráronse asemade, coa súa axuda, varias homenaxes literarias consagradas a Rosalía,
Curros Enríquez e Castelao. Non hai dúbida de que os emigrantes e os exiliados en Venezuela, como os de
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Buenos Aires, A Habana, Montevideo e New York souberon crear no ambiente foráneo unha realidade viva.
Con capacidade de adaptación e con esforzo, conformaron na Galicia ultramarina unha personalidade de seu.
Sen tronzar nunca os fíos que os ataban ao país natal, de tal xeito laboraron arreo para servilo. E cando a lingua e a cultura galegas eran obxecto de perseguimento na metrópole, eles souberon darlle continuidade alén
do Atlántico.
Galicia de Caracas, como outras publicacións da diáspora en América, cumpriu unha función significativa na obra de perduración do noso ser diferencial. Escritores, artistas do exilio e xentes da emigración crearon continuidade dándolle corpo e potencia a unha Galicia esmorecente. A proba que ofrecen as páxinas
desta revista agora presentada en edición facsimilar, evidencia o labor desenvolvido na Galicia ultramarina
ao servizo da Galicia matriz europea.

Francisco Fernández del Riego
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2. ESTUDO INTRODUTORIO:
GALICIA (REVISTA DO CENTRO GALEGO DE CARACAS, 1952-54)
2.1. Ficha Técnica
TÍTULO:

Galicia

SUBTÍTULO:
LUGAR:

Revista del Centro Gallego

Caracas (Venezuela)

DIRECTOR:

Antonio Somoza Outeiral. Nos números 3, 4 e 5 figura como responsable nesa función
Eduardo Blanco Amor. Antonio Somoza Outeiral presidía a Junta Directiva do Centro Gallego, do
que Galicia era voceira oficial.

REDACTORES:

Silvio Santiago García, Carlos Herrero Alonso (figura así nos créditos do Centro e da revista publicados no nº 1). Tamén debeu desenvolver esta tarefa José Mª Mosqueira Manso. Os tres eran
membros da Comisión de Cultura do Centro.

ADMINISTRADOR:

no nº 1 figura José Mª Mosqueira Manso, pero non consta este dato en números poste-

riores.
ENDEREZO DA DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN:

Este, 8; nº 168 (El Conde), Caracas. O enderezo é o do pro-

pio Centro Gallego.
COMEZO:

25-xullo-1952 (nº 1)

REMATE:

xullo-agosto-1954 (nº10)

ANOS DA PUBLICACIÓN: Ano
TOTAL DE NÚMEROS:

I (números 1-6 / 1952-1953); Ano II (números 7-10 / 1953-1954)

10*

NÚMERO DE PÁXINAS:

variable, de 19 a 24 ou 27, pero tamén 23 ou 21 por número. Ao principio e ao final
aparecen páxinas de publicidade sen numerar. Os números 1, 7 e 8 non están paxinados.

PUBLICIDADE:

abre e cerra cada número, chegando ás 5 ou 6 páxinas como máximo e ocupando aínda o
reverso da capa e da contracapa da revista. Os anuncios publicitan a actividade comercial, industrial e profesional de casas, establecementos e produtos de Galicia e de Venezuela. Autopublicidade
do propio Centro Gallego ou de Radio Caracas (programa “Ecos de Galicia”).

IMPRENTA:

Editorial Manchester, de Zavatti y Fernández, (nº 2); Artes Gráficas Venezolanas, (números 3
e 4); Gráfica IGSA (números 5 e 6); Tip. Velázquez (nº 10).

FORMATO:

lixeiramente variable, de 32’5 x 23’7 ata 31’5 x 23’5

PERIODICIDADE:

irregular; ás veces mensual, pero tamén bimestral e trimestral. Entre o nº 9 e o 10 pasan
catro meses.

SECCIÓNS:

hai varias de distinta temática, no entanto son poucas as de carácter estable que aparecen en
todos ou na maioría dos números. A máis persoal e orixinal é “Cartas al Miño”, de Silvio Santiago,
onde o río é interlocutor do falante dos textos epistolares. De carácter estritamente informativo e
temática variada é “30 días de vida gallega”, asinada por Fernández del Riego como Salvador
Lorenzana. Informativa e sen asinar, “Nuestro Centro mes a mes” dá conta da marcha e das inicia-

* Dos dez números, o nº 7 declárase extraordinario dedicado a Santiago de Compostela. O nº 8 quixo ser (pero non o foi) un monográfico ocupado por artigos sobre o Colón galego, tema do que era especialista José Mª Mosqueira Manso. O nº 5 é unha “edición extraordinaria en homenaje a Castelao” e Castelao ocupa de novo –polo seu cuarto cabodano– amplo espazo no nº 9.
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tivas da sociedade que publica a revista. Ás veces aparece asinado por Francisco Fernández Vila,
secretario do Centro. Reparemos, por fin, en “Contos do povo”, literaria e popular, narrativa, levada por Luis Modroño e Saturio C. Caramés.
LINGUA:

a revista maniféstase habitualmente en castelán, pero non renuncia ao galego nos seus escritos
editoriais (así, nos números 7 ou 10, por exemplo) e menos nos informativos. A porcentaxe de uso
do galego é certamente moi estimable nos textos de creación literaria e en diferentes achegas culturais de significados galeguistas (Otero Pedrayo, Castelao, Fernández del Riego, López Cuevillas,
A. Alonso Ríos, etc), sexan colaboracións activas ou pasivas.

CONTIDOS:

informativos referidos ao Centro Gallego, relativamente escasos. Culturais nun amplo senso e
de creación literaria. Galicia é o eixe da práctica totalidade das páxinas: actividade cultural, persoeiros como Castelao, paisaxes, temas xacobeos, o Colón galego, a lingua, o folclore, efemérides, o
mundo da emigración, etc. O resultado, á vista total da súa xeira, é unha revista cultural de signo
galeguista e, en menor medida, unha publicación informativa dunha institución societaria de inmigrantes.

ILUSTRACIÓNS:

variadas. Un apartado de consideración é o material fotográfico, que procede, en parte, do
Centro Gallego (motivos de tipo social, folclórico, cultural e instalacións da sociedade). Salienta a
reiteración de viñetas sempre de motivos galegos (mulleres e nenos con traxe rexional, mariñeiros
vellos, grupos populares, dornas, carros de bois, traballadores da terra, etc.). Gravados e debuxos.
Caricaturas. Cadros paisaxísticos. Castelao é a presenza máis importante, pero figuran tamén Luis
Seoane, Roca, jrveli e Kasado (fotos). Hai fotografías de escritores e de cidades (Santiago) e paisaxes galegas. Carlos Maside ilustra, co seu gravado de Castelao, a cuberta do nº 9. Descoñecemos
a autoría de gran parte deste material fotográfico, que non falta ao pé das cubertas de case todos os
números da revista, presididas estas cubertas pola cruz de Santiago.

COLABORADORES LITERARIOS:

a) Pasivos: Francisco Añón, Concepción Arenal, T. Besteiro Torres,
Castelao, Rosalía de Castro, Curros Enríquez, García Lorca, Salvador Golpe, trobadores medievais,
Ramón del Valle-Inclán, etc. b) Activos: Modesto Bará, Francisco L. Bernárdez, E. Blanco-Amor,
Ramón Cabanillas, Julio Camba, M. Casado Nieto, Augusto M.ª Casas, Manuel Casás, Camilo J.
Cela, Álvaro Cunqueiro, F. Delgado Gurriarán, Ramón Fernández Mato, F. Fernández del Riego,
José Ramón y Fernández Oxea, José F. Filgueira Valverde, Ánxel Fole, Antonio Fraguas Fraguas,
D. García-Sabell, Florentino López Cuevillas, Ramón Piñeiro, Pura Vázquez, Alberto Vilanova e
outros.

PSEUDÓNIMOS:

dos pseudónimos son ben coñecidos o de Ken-Keirades (Manuel García Barros) e, por
suposto, Salvador Lorenzana (F. Fernández del Riego). O primeiro está relacionado co mundo da
emigración galega polas súas achegas nas páxinas de El Emigrado (A Estrada, 1920), publicación
pagada por estradenses de Cuba e de Arxentina. Tamén, porque o Centro Galego de Bos Aires premiou o seu libro As aventuras de Alberte Quiñoi (1972). Fernández del Riego é figura de moi alta
presenza na prensa galega emigrante das Américas e colaborou arreo nesta Galicia de Caracas.
Descoñecemos as identidades que se agachan baixo os nomes de Hirto, Mariñán e Caraqueño. Polo
que atinxe ao vulgarismo Calros, pode ser a sinatura simplificada de Carlos Herrero Alonso. Por
fin, Vázquez da Xesta corresponde a Xosé Rodríguez Vázquez, do que só temos constancia dalgunhas colaboracións de prensa, mentres que Arnois debe corresponder a Ramiro Illa Couto, nacido
precisamente en Arnois, A Estrada, Pontevedra, en 1896.

2.2. Galicia (Revista do Centro Gallego de Caracas, 1952-54) e os seus contextos: unha
aproximación.

a) As primeiras sociedades galegas de inmigrantes en Venezuela
Cando estudamos o desenvolvemento das sociedades (casas, centros, lares, irmandades, etc.) dos inmigrantes galegos no alén mar,
observamos que no seu abano de actividades non faltan unha ou máis
publicacións voceiras que comunican –á masa social propia, aos compatriotas da cidade ou do país onde se publican as súas páxinas ou
mesmo aos familiares e conveciños que quedaron na súa terra– o acontecer cotián, o labor asistencial e benéfico, as actividades educativas,
folclóricas, culturais e gastronómicas e, en definitiva, actos de todo tipo
que dan conta da vida dos grupos de inmigrantes galegos na diáspora.
Galicia (1952-54), revista voceira do Centro Gallego de Caracas (fundado en 1948), anos antes de que este, xunto coa Casa de Galicia (1956)
e Lar Gallego (1946)1, se integrase na Hermandad Gallega (1960) de
Venezuela, é un caso máis (digno dende logo de ser coñecido e positiA anterior “Casa de Galicia”
vamente valorado) do que rematamos de dicir. Fixadas as súas características como revista de forma precisa e obxectiva na nosa ficha técnica
da publicación, tentaremos a continuación establecer algunhas coordenadas contextuais que faciliten a súa lectura para, deseguido, facer
algunhas valoracións logo do percorrido polas súas páxinas.
É lóxico falar da Hermandad Gallega en todo aquilo que teña que
ver co Centro Gallego de Caracas, pois como dixemos xa, o Centro citado foi unha das tres entidades fusionadas o día 12 de outubro de 1960
nunha única: a Hermandad Gallega. Pois ben, como documento legal
acreditativo dese proceso de unión e da nova sociedade resultante temos
o álbum Hermandad Gallega de Venezuela “conmemorativo de la constitución de la Hermandad” (Caracas, 1962). Os textos da acta constitutiva da nova sociedade, o seu Consello Directivo, a situación das tres
A casa social que ocupou o “Lar Gallego”
sociedades (que vimos de citar) integradas na Hermandad e unha reportaxe sobre as instalacións, seccións, actos sociais, folclóricos, deportivos, docentes e culturais, completado cun abundante material fotográfico e numerosos fragmentos literarios
de prestixiosos escritores galegos, percorren as páxinas deste libro que é representativo dun capítulo –certamente non moi coñecido aínda– da emigración galega, non exento de disensións e polémica: o que se escribiu en terras de Venezuela e alí sobrevive.
Polo seu elevado número de socios, pola súa condición de sociedade fundamental dos emigrados galegos en Venezuela, polo número de
publicacións que tirou ao longo de varias décadas e aínda polas liortas
e escisións que aconteceron no seu interior, é Hermandad Gallega de
Venezuela2 (fundada en 1960 despois dun longo e polémico proceso de
unión, no que converxeron tres sociedades: Lar Gallego, Centro Gallego
e Casa de Galicia –que xa citamos–), a máis importante sociedade
1

Xurxo Martínez Crespo e mais Hernández Arvelo adiantan esa data ata comezos de
1945.

2

En 2000 mantiña aínda 10.745 socios e figuraba en cuarto lugar na listaxe de entidades galegas de todo o mundo. En 1960 aprobaba os seus primeiros estatutos.
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Casa social do anterior “Centro Gallego”

comunitaria galega de Venezuela, viva e
activa hoxe mesmo. Foi Ángel Feijoo
González o presidente do Consello
Executivo do Directorio que se fixo
cargo da nova sociedade ata que houbera
eleccións.
Ben cedo as cousas melloraron e os
grupos que xurdiron na institución integraron dúas opostas liñas políticas
(esquerdas e dereitas) chamadas Plancha
I e Plancha II. A primeira (Agrupación
Galaica) chamaba a Celso Emilio
Ferreiro –que se presentaba en 1966–
para que se responsabilizara das actividades culturais da sociedade. A segunda
(a do Grupo Unión) cesábao apenas dous
anos despois, en 1968. Quince mil socios, corenta mil beneficiarios (en 1979), amplos terreos e importantes
instalacións sociais e deportivas, centro de xuntanzas na Quinta que fora sede do Centro Gallego, o programa “Sempre en Galiza” de Radio Suave, tres agrupacións de bailes folclóricos, o coro Castelao, a coral Aires
Galegos, a agrupación Agarimo de gaitas, a sección de bailes folclóricos, o colexio Castelao, o teatro Rosalía
de Castro e actividades de todo tipo, dende benéficas ata deportivas, daban conta do pulo desta entidade
societaria galega.
Corresponde ao republicano Lar Gallego a condición de sociedade pioneira dos galegos en Venezuela.
Abría as súas portas o 9 de febreiro 19453, con 49 socios fundadores que nomearon presidente a Xosé María
Mosqueira Manso. Daquela funcionaban en Caracas a Casa de España, o Centro Vasco e o Centro Canario;
nestes dous últimos tiñan os galegos as xuntanzas. Foi precisamente un proceso de secesión que se produciu
na Casa de España a mediados da década dos 40, protagonizado por galegos e outros españois de posicionamento antifranquista, o que orixinou a creación de Lar Gallego. A nova sociedade estaba moi vixiada polo
goberno venezolano, que prohibía calquera actividade política dos grupos de inmigrantes. O presidente
Rómulo Gallegos Freire, de ascendencia galega, estivo presente no acto de fundación de Lar Gallego, entidade da que foi socio de honra. O republicano e galeguista Xosé Velo4 chegou a presidir a entidade e tivo
como colaborador a Gonzalo Gómez Caridad. A orientación ideolóxica foi antifranquista e galeguista, polo
que Lar Gallego foi acusada de institución pro comunista e perigosa.
Consecuencia disto foi a escisión que callou na creación, poucos anos despois (1948), do Centro
Gallego (que quixo ser unha sociedade máis popular e menos politizada, interesada moi especialmente nas
actividades económicas dos galegos e que sobresaía pola organización de actos culturais, sociais, folclóricos,
gastronómicos, etc.), do que Silvio Santiago (que fora expulsado de Lar Gallego) foi fundador, como o sería
despois da Casa de Galicia. A xeira cultural e galeguista do autor de Villardevós está sintetizada polo anónimo autor do limiar dunha das edicións5 do aludido libro, que escribe:
Foi en Venezuela onde iniciou as suas actividades literarias colaborando na prensa daquel país. Pero ademáis desta
actividade periodística, que axiña deu sona e prestixio, e algún premio importante, tamén despregou unha incansable
3

“Cara os comezos de 1945” de acordo coa estimación de Hernández Arvelo. A nosa data procede de Xurxo Martínez Crespo.

4

Véxase a crónica biográfica de Antonio Piñeiro, Pepe Velo (pensador, soñador e mestre revolucionario), Vigo, Edicións Xerais,
2000. No episodio do secuestro do buque portugués Santa María, no que Xosé Velo participou, estivo tamén outro galego, José
de Sotomayor, chamado en realidade José Fernando Fernández Vázquez, home de existencia aventureira que chegou a Venezuela
en 1948 e pertenceu á sociedade Lar Gallego. Foi, en 1959, un dos fudadores do DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de
Liberación). Trasladouse a Cuba, onde foi profesor da Universidade da Habana, e posteriormente viaxou ao sudeste asiático. A
súa estancia naquelas terras foi aproveitada por X. R. Ónega López no libro Un gallego en Vietnam (1991).

5

Villardevós, Vigo, Editorial Galaxia, 1995, Biblioteca da Cultura Galega.
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actividade dentro da colonia galega, ora fundando revistas ou emisións radiofónicas galegas, ora animando a maior
parte das actividades culturais que se levaron a cabo na colonia por aqueles anos. Pódese decir que foi nesa actividade onde o Silvio Santiago descubriu e asumíu con plena conciencia militante a sua identidade galega.

A actitude unionista6, que pretendía a fusión do Centro Gallego e Lar Gallego, estivo encabezada polo
aludido Xosé Velo, que animou a comisión “pro unidade galega” xa en 1951 e mediou na polémica LarCentro, na que o segundo pretendía que os de Lar acataran os seus estatutos, malia ser o Centro máis novo
que Lar. Verá o lector desta edición de Galicia que os do Centro Gallego, encabezados pola súa directiva,
rexeitaban categoricamente a unión, e tal negativa resulta clara e explícita en varias páxinas de Galicia, en
escritos emanados de socios do Centro e moi en especial en intervencións de quen era o seu presidente,
Antonio Somoza Outeiral.
Un destacado testemuño das tensións
no seo da comunidade galega –emigrados e
exiliados– en Venezuela, na que adoptou unha
clara postura a prol da unión dos galegos, foi
o republicano guardés Juan Noya, vinculado á
política local da súa vila natal, á prensa e ao
ámbito da imprenta (fundou Gráficas Numen,
que aínda hoxe continúan o seu labor en
Vigo). Juan Noya (1900-1989), que fixo catro
viaxes a terras venezolanas –a primeira en
1952– onde pasou longas tempadas, viviu alá
a súa aventura americana evocada nas páxinas
finais de Fuxidos7, unha particular e apaixonada crónica persoal do que foi delegado de
Lar Gallego en Galicia e presidente da sociedade Lar-Centro Gallego (de efémera duración: un día), froito dunha fusión pola que el
sempre loitou. A polémica viaxe de Otero
Pedrayo, as acusacións de pro-comunistas
contra os socios de Lar Gallego, os problemas
da subvención outorgada en 1967 pola
Irmandade Galega á Real Academia Galega, a
actuación de figuras como Xosé Velo
Mosquera ou Eduardo Meilán no ámbito da
colonia galega e, en definitiva, as disensións,
atrancos e maledicencias que eran síntomas
dunha enrarecida atmosfera de confrontación
política na que tamén xogaban o seu papel a
embaixada española e o Goberno venezolano, son algúns dos feitos e circunstancias aquí revividos.
Polo que se refire á figura de José María Mosqueira Manso, os datos biográficos máis completos que
coñecemos figuran no libro de Xurxo Martínez Crespo8. Digamos aquí que este republicano foi capitán da
mariña mercante. En 1937 marcha á República Dominicana e xa en 1941 está en Venezuela. Forma parte, en
1952, da comisión de cultura do Centro Gallego e colabora con frecuencia na súa revista voceira, Galicia.
Nacido en Corme en 1886, foi tamén biólogo, cartógrafo, ictiólogo e explorador. Escribiu sobre Colón e
6

En palabras de Antonio Piñeiro “o verdadeiro motor do colectivo que procura a unión dos galegos en Caracas é a Comisión de
Arte e Cultura do Lar Galego, que está formada dun xeito case permanente por Velo Mosquera, Gómez Caridad, Xoan Noia, os
irmáns Manolo e Baldomero Gallego e Xosé Sesto”. Op. Cit. p. 76.

7

Juan Noya: Fuxidos, Vigo: Ed. Xerais, 1996, pp. 329-356. Hai edición venezolana en Casuz Editores, Caracas, 1976.

8

Xurxo Martínez Crespo: Catro vidas do exilio en Venezuela, A Coruña, AGER, Xunta de Galicia, 2005, pp. 29-40.
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tamén sobre a xeografía e a fauna venezolanas. De acordo co seu biógrafo, anteriormente citado, figura como
personaxe (concretamente como capitán Cerdeira) na novela La Catira (1955), de Camilo José Cela, obra que
lle foi encargada por Ernesto Vallenilla Lanz, ministro do interior do goberno de Marcos Pérez Jiménez.
Guiou Mosqueira Manso a Cela polos “llanos del Apure”, que son a xeografía da novela.

b) A emigración galega a Venezuela
Falaremos, primeiramente, da cronoloxía e das cifras de galegos instalados como inmigrantes en Venezuela.
E iso pasa por considerar que tal feito se produciu nun intre de “repunte”9 do noso feito emigratorio, que está fixado no período 1948-1960 e vén dado polas crises de Arxentina e Cuba e, pola contra, pola expansión económica
venezolana a raíz da eclosión da produción de petróleo. Pero vaiamos ás cifras. Entre 1950-1957 emigran ás
Américas arredor de 55.000 galegos por ano. En
1952 son 56.648 e en 1955 suman 65.237. Máis globalmente, a emigración española a Venezuela entre
1946-1960 representa o 32% do total a
Hispanoamérica, só superada polo 37% de
Arxentina. Volvendo ao terreo da emigración española (a Venezuela, neste caso), pasa de menos de
10.000 emigrados en 1953 a aproximadamente
20.000 en 1954 e chega aos 30.000 en 1957. O ano
de 1954 representa un estoupido migratorio pola
política pro-migratoria do goberno do presidente
Marcos Pérez Jiménez. O país necesita man de obra
nos sectores industrial e de servizos. No bienio
1954-55 hai unha forte corrente migratoria á
República Dominicana. Esta iniciativa, promovida
conxuntamente polos gobernos de España e da
República Dominicana, foi un absoluto fracaso e, ao
cabo de poucos meses, moitos daqueles emigrados
marcharon cara a Venezuela, defraudados do país
promocionado como paraíso antillano. Antes de
1954 a presenza de galegos en Venezuela non é significativa.
Ilustrativo, en definitiva, é o feito de que no quinquenio 1955-60, “Venezuela convértese no principal
lugar de destino dos emigrantes galegos”10. Entre 1948 e 1961 os galegos cedulados ou rexistrados á súa chegada ao país son 78.698 e o número total de inmigrantes cedulados de todas as nacionalidades que chegan ao
país é de 612.425. Entre 1955 e 1958 un de cada seis inmigrantes con cédula é galego. En 1961, aproximadamente o 26’1% dos estranxeiros eran españois e desa porcentaxe a terceira parte procedían de Galicia:
canarios e galegos son un elemento migratorio numerosísimo. En 1960 o fluxo migratorio está interrompido;
son anos de recesión no país, que remonta a situación en 1964. Aínda así, na década dos sesenta hai unha
débil inmigración galega caracterizada polo reagrupamento familiar propiciado ata 1965 pola actuación das
comisións de emigración da Acción Católica española.
A partir de 1975 as partidas de emigrados galegos por ano non sobrepasan o centenar. No entanto
Hernández Arvelo11 estima que a caída do fluxo migratorio galego a terras venezolanas na década dos sesen9

Ramón Villares: Historia da emigración galega a América, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1996 [Colección a Nosa
Diáspora], pp. 143-159.

10

Op. Cit., p. 158.

11

Hernández Arvelo: “A presencia galega en Venezuela”, en Galicia e América. Cinco séculos de historia, Santiago de Compostela,
Consello da Cultura Galega, 1992, p. 176
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ta representa un intermedio entre o forte aluvión da
década dos cincuenta e a rentrée máis feble da chegada de galegos a partir da etapa 1973-1975. A subseguinte crise económica venezolana forza o retorno
á terra de moitos galegos.
Un apartado de seu merece a participación da
muller no proceso migratorio galego a Venezuela. En
efecto, a partir de 1950 a emigración ás Américas
tivo un carácter máis familiar, con maior participación da muller, e foi controlada pola Comisión
Católica Española de Migración e polo Instituto
Español de Emigración. Traballouse na reagrupación
familiar. Controlaron os fluxos migratorios o Comité
Intergurnamental para as Migracións Europeas e
mais a Lei e Regulamento da Emigración española;
esta última, novamente en vigor dende 1946. Os emigrantes, en xeral cunha máis alta formación, aspiran
agora a un bo posto de traballo e levan contrato laboral con dereito a asistencia educativa e sanitaria para
a súa familia.
En cifras, entre 1946 e 1964, dos 332.626 emigrantes galegos ás Américas, un 44% eran mulleres.
Venezuela destaca entre os países novos que foron
receptores de emigración con alta presenza da
muller. Concretamente, entre 1961 e 1990 Venezuela
recibiu o 36% dos emigrantes que saíron da Coruña, 4.709 en total, dos que 1.862 eran homes e 2.847 mulleres. A partir de 1965 o avión supera o barco como medio de transporte. O reagrupamento familiar máis importante foi novamente o de Venezuela, que afectou a 1.201 familias, feito que está en relación coa circunstancia de que o 79% do total dos emigrantes foran mulleres e nenos.
En 1961 había en Venezuela máis mulleres galegas con cédula que homes. En 1958 moitas chegaron
casadas con homes que pasaban tempadas en Galicia e logo voltaban. Caracas e o seu contorno era a localización de asentamento máis frecuente. Foi importante o continxente de mulleres mozas, casadas, que traballaron
como empregadas de fogar das xentes de clase alta caraqueña. Outras traballaron en comercios e fábricas. Tras
1975 o número de homes é superior ao de mulleres. En xeral, “a partir das primeiras chegadas –anos cincuenta– ten lugar a formación de cadeas que caracterizou a outras migracións que mobilizaron tanto a homes como
a mulleres”, comenta Pilar Cagiao12, polo que nestes anos da metade do século XX a porcentaxe de galegas
que marcharon ás Américas é superior ao de mulleres procedentes doutras comunidades españolas.

c) As sociedades galegas e as súas revistas
Eses milleiros de galegos mantivéronse agrupados nunha vintena aproximada de sociedades13 que, en
ocasións, amosaban a orixe xeográfica dos seus socios: así acontecía coas asociacións Hijos de Lalín (1983)
e Hijos de La Coruña (1984), as dúas de carácter benéfico, igual que a Asociación Benéfica da Provincia de
Pontevedra (1988). Citemos tamén a Asociación Civil Hijos de Santiago (1956) ou a de Hijos de la isla de
12

Pilar Cagiao Vila: Muller e emigración, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1997, pp. 91-97 e 182-184.
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Para os datos das sociedades galegas en Venezuela véxanse: Asociación Cultural da Vieira, A galeguidade no mundo, Madrid,
1991, pp. 331-337; Carlos Sixirei Paredes, Xosé R. Campos Álvarez e E. Fernández Martínez, Asociacionismo Galego, I,
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2001, pp. 673-744; Ramón Contiña, Gallegos en Venezuela, Caracas, 1982.
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Arosa (1987). Outras daban fe do lugar de instalación dos galegos na terra de acollida: Centro Gallego de
Maracaibo (1962), Centro Gallego de Puerto de La Cruz (1960), Hermandad Gallega de Venezuela (1960),
que no ano 1989 tiña 15.000 asociados. Pola súa conta, a Asociación Civil Fillos de Ourense (1983), chegou
en 1996 aos 1.740 socios; a Asociación Benéfica Provincia de Pontevedra chegaba aos 2.188 no ano 2000 e
a Asociación Civil Hijos de Santiago mantiña, en 1985, un total de 1.048 asociados. Moitas outras non chegaron endexamais aos mil socios. En fin, cronoloxicamente estas sociedades aparecen na década dos sesenta
(8 delas) do pasado século XX, e outras, posteriores,
nos anos oitenta (9 en total).
Relacionarse con sociedades de inmigrantes doutros países; defender e difundir os valores, a lingua, o
folclore e a cultura de Galicia; espallar a gastronomía
galega e practicar deporte; celebrar o Día de Galicia e
outras efemérides; axudar os anciáns sen medios e promover a convivencia entre os socios; proporcionar
atención médico-hospitalaria e aínda formación educativa foron (e son aínda) obxectivos destas sociedades14,
que con frecuencia manteñen local social con aulas
para actividades educativas, artísticas ou culturais e
posúen instalacións deportivas e espazos para conferencias, obradoiros, exposicións, funcións teatrais e
musicais, etc. É frecuente que dispoñan dalgunha revista voceira ou dalgún programa de radio. Así acontece,
por exemplo, coa Asociación Civil Amigos de
Santiago, fundada en 1956, en Caracas, e da que
Enrique Iglesias Vilouta –colaborador de Galicia– foi
presidente primeiro (1956-59). En 1969 saiu a súa
voceira, Compostela, fundada por Ramón A. Piñeiro
Túñez, publicación que chegou ata os 15.000 exemplares de tiraxe.
De menor tiraxe –2.000 exemplares– foi Reporte Ourensán (1996), órgano oficial da Asociación Civil
Fillos de Ourense, e aínda máis reducida foi a do boletín Centro Benéfico Social Hijos de la Estrada (1982),
que só alcanzaba os 500 exemplares. Descoñecemos, pola contra, a tiraxe de Alborada (1974), dirixida durante varios anos por A. Pérez Estévez e auspiciada polo Centro Gallego de Maracaibo. Ás xa citadas cómpre
engadir outras cabeceiras como A Nosa Voz (1989), dirixida por M.ª del Carmen Tato e voceira da Asociación
Civil Savia Nueva de Caracas; o boletín Centro Benéfico Social Hijos de La Estrada (1982), cunha tiraxe de
500 exemplares e gratuito, como a maior parte destas publicacións, e defensor e informador da sociedade
Centro Benéfico Social Hijos de La Estrada (creado en 1959); Morriña (1964), dirixida en principio por
Antonio Valdemir, presidente do Centro Gallego de Puerto La Cruz, que é responsable desta publicación, e
Galicia en Valencia (1988), voceira da Hermandad Gallega de Valencia (Venezuela), da que é editor responsable Ismael N. Ponte.
Pero foi sen dúbida a Hermandad gallega de Venezuela (1960) a que deu saída a máis publicacións deste
tipo. Temos así, primeiramente, Irmandade (1965-1972) Boletín mensual de la Hermandad Gallega (marzo
del 65, nº1), que por breve tempo dirixiu Celso Emilio Ferreiro e no que colaboraron E. Blanco Amor, Otero
Pedrayo –presentes nesta Galicia que agora editamos en facsímile– ou X. L. Méndez Ferrín entre outros.
Chegou a tirar 50 números e reapareceu, con menos fortuna, en 1978, 1983 e 1993 (a cabeceira é agora A
Irmandade). Non desaproveitaremos a ocasión para falar algo desta meritoria publicación cultural na órbita
galeguista, Irmandade, que en marzo de 1965 comezaba a súa xeira como “Boletín Mensual de la Hermandad
14

Sumaban 17 no ano 2001, de acordo con C. Sixirei Paredes et alii, Op. Cit., pp. 673-744.
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gallega” e que en 1972 chegaba ata o número 50, derradeiro daquela etapa inicial. Nacía –n.º 1– cun amplo
formato, con 15 páxinas, como revista societaria e voceira da Hermandad Gallega que dedica varias páxinas
á situación e aos actos de todo tipo promovidos pola entidade: deportivos, folclóricos, culturais, etc., así como
ás actividades das súas seccións e comisións.
Mantiña páxinas galegas e venezolanas
fundamentalmente, xunto a algunha de ámbito
español. O uso da lingua galega é frecuente nas
colaboracións e non falta a reprodución de textos de Castelao, Curros Enríquez, Prudencio
Landín, Pondal, Unamuno, Dante, E. Pardo
Bazán, Lamas Carvajal, etc. No cultural salientan as páxinas centrais coa sección “el pensamiento –las artes, las letras–” onde atopamos
artigos de Victoriano García Martí, Julio
Camba, Luis Soto Fernández, X. Bal y Gay,
Alberto Míguez, Emilio González López, etc.
Noutras páxinas temos a Luis Moure Mariño,
Carlos García Bayón, José Pulido, José Núñez
Búa, G. Torrente Ballester, Julio Camba,
Manuel Lueiro Rey, Valentín Paz Andrade,
Evaristo Correa Calderón ou Ramón Piñeiro.
En galego hai notas soltas, editoriais e entrevistas e as achegas de Jesús López Varela, A.
Paz Aris, ou José Ramón y Fernández (BenCho-Shey). Españois como Alfonso Paso e
José Luis Cano e venezolanos como Andrés
Eloy Blanco ou Miguel Otero Silva son parte
dun máis amplo grupo de colaboradores.
A poesía galega conta con poemas de Celso E. Ferreiro, Lorenzo Varela, Emilio Pita, X. L. Méndez
Ferrín, R. Juanes, Manuel María ou José Ignacio S. Novás. Non falta unha sección dedicada ao léxico galego como “Vocabulario gallego” e son varias as achegas que teiman na defensa da lingua.
Pero esta Irmandade que tiña un prezo de 0’50 bolívares, ten quizais no nº 49 (xullo de 1972), “Adicado
as festas de Galiza”, a súa máis notable entrega. Unha cuberta en cor asinada por Santos abre as 63 páxinas
nas que hai creación literaria, entrevistas, estudos breves, numerosas ilustracións (moitas delas de Castelao)
e información de todo tipo sobre os actos da Hermandad. Como en números precedentes, aparecen citadas as
fontes bibliográficas dalgúns traballos, que nalgúns casos están tomados da prensa galega.
Sempre con referencias a Galicia temos achegas –activas ou pasivas– de Xesús Taboada Chivite,
Óscar Noya, Castelao, Rosalía, Cuevillas, Nemesio Barxa Álvarez –sobre o Dereito Foral galego–, Luis
Soto Fernández, Rodrigo Juanes e Manuel María. Todos eles escriben en galego, lingua na que Xulia Díaz
Sixto entrevista a Ramón Piñeiro. Un estudo de Fernández del Riego sobre Otero Pedrayo15 e unha entrevista ao primeiro deles de Robert Saladrigas, ademais dun novo traballo de Jesús Taboada sobre os cigarróns e un amplo estudo de Carballo Calero, “Perfil histórico do galego”, e un texto de Sempre matinan15

Da súa controvertida viaxe a Caracas, escribe Juan Noya: “Apercibín a Don Ramón (na entrevista que o autor tivo con el en
Trasalba en presencia de Celso Emilio Ferreiro) de que a súa viaxe a Caracas era improcedente...non obstante esta advertencia,
Don Ramón...decidiu viaxar a Venezuela. Coincidiu esta desafortunada visita no momento culminante en que se alcanzara a unidade (1956), honrando a quen subscribe coa presidencia do Lar-Centro Galego, nome con que se designou á colectividade nacida da fusión.
O mesmo día que Don Ramón Otero Pedrayo chegou a Venezuela, celebramos unha entrevista...”. Véxase Juan Noya, Fuxidos,
Op. cit., pp. 333-334.
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do, de Luis Moure Mariño, completan este suxerente
número.
No primeiro trimestre de 1978, con formato
máis pequeno, reaparece Irmandade, que no seu editorial anuncia que “Retorna Irmandade”. Máis que retornar, “renace con novas azas, ceibes de chumbos que
pexen o seu voo”. Son en Galicia tempos de demandas
autonómicas e iso está moi claro nestas páxinas, que
posúen artigos de elevada temperatura social e política. X. A. Corral Iglesias, Manuel Espiña, o documento sobre o ensino en galego do Instituto Alexandre
Bóveda de Vigo, Xaquín Álvarez Corbacho e Marino
Dónega escriben, todos eles en galego, sobre problemas actuais de Galicia no nº 1 deste “renascer” de
Irmandade.
Celso Emilio Ferreiro, que precisamente chegara a Caracas chamado pola Hermandad Gallega, dirixiu Galicia en Caracas (1967) na que a lingua galega
é a dominante e onde colaboraron Xosé Sesto, C. J.
Cela, Otero Pedrayo, Xosé M.ª Álvarez Bláquez, etc.
Publicou un único número, conmemorativo do cuarto centenario da fundación da capital venezolana,
Caracas. En 1970 aparecía, tamén da man de Hermandad Gallega, Hermandad Gallega de Venezuela, da
que foi director Juan Antonio Iglesias e que alcanzou os 15.000 exemplares de tiraxe. Remataba a súa xeira
esta publicación en 1974, pero reaparecía en 1994. Gratuita para os socios e case sempe en castelán, tivo
sinaturas como as de B. Varela Jácome, Luis Moure Mariño, V. López Pascual, Fernando Ónega ou Rafael
Baltar. Por fin, o mensuario Boas Novas (1979), de menor entidade que os seus antecesores, boletín informativo da Irmandade Galega, e Punto de Unión (1987), en castelán como o anterior, responsabilidade da
secretaría de cultura da entidade.
Comprobará o lector destas liñas que as publicacións sucintamente consignadas proceden das décadas de 1960 ou de 1980. Iso non quere dicir que nos anos 80 entraran importantes continxentes de emigrantes galegos. O acontecido foi que tiveron lugar varios procesos de escisión ou segregación nalgunhas sociedades e que o relevo xeracional deixou tamén a súa pegada no nacemento doutras sociedades xa diferentes en actitudes e propósitos e menos galeguizadas. Lémbrese que a Hermandad Gallega de Valencia (1980)
tivo a súa orixe nun equipo de fútbol
–o Club Deportivo Orense– creado
en 1979; o Centro Benéfico Social
Hijos de la Estrada (1959) foi refundado en 1971 (en 1965 tiña 14
socios) e actualmente posúe arredor
de 200 socios; a Asociación Civil
Savia Nueva (1989) naceu das xuntanzas dun grupo de mozos de fillos
ou netos de emigrantes españois,
pero tivo unha moi curta xeira; a
Asociación Civil Fillos de Ourense
(1960) é resultado da escisión dun
grupo de ourensáns de Hermandad
Gallega (1960) e naceu con finalidade médico-asistencial. E orixe bené-
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fica tivo así mesmo a Asociación Benéfica
Provincia de Pontevedra (1988); igualmente, a Asociación Benéfica Hijos de Lalín
(1983) xorde do afastamento da
Hermandad Gallega dun grupo de nacidos
nas terras do Deza que nunha xuntanza, en
1972, decidiron crear unha sociedade
comarcal.
Os inventarios desta prensa galega en
terras de Venezuela son escasos e algún
deles fornece mínimas informacións.
Blanco Campaña16 rexistra unicamente 15
cabeceiras. Ese número ascende a 27 na
catalogación dirixida por V. Peña
Saavedra17. Deses 27 títulos, 25 apareceron: 8 nos anos sesenta, 8 nos setenta e 9
nos oitenta. A publicación máis madrugadora foi, precisamente, esta Galicia (195254) do Centro Gallego que agora nos
ocupa. Un caso singular é o de Xerme
(1979), voceira do Movemento Nova
Galiza, de signo nacionalista e redactada en
galego. É un mensuario publicado en
Caracas. Outro tipo de singularidade tivo
La Voz Gallega (1988), que nun número
especial dedicouse a facer propaganda da figura do presidente Carlos Andrés Pérez. Pola súa banda, unha
afirmada liña galeguista foi a promovida por Vento da Terra (1971), órgano de expresión do Padroado da
Cultura Galega. De especial relevo resulta a secuencia de publicacións da Hermandad Gallega, comezando
por Aires da Terra (1961), que xa en xaneiro publicaba un número oficial dedicado a Castelao. Ademais das
antes citadas, a Agrupación Galaica da Hermandad publicou en 1988 o Boletín Informativo da Agrupación
Galaica, redactado en galego e de periodicidade mensual. Engadamos aquí que Denuncia (1965) foi unha
publicación política voceira da U.P.G.
Convirá precisar que atopamos un número relativamente elevado de revistas non societarias, senón
promovidas por grupos ou asociacións culturais, políticas, deportivas ou asistenciais. Este é o caso de cabeceiras como Galicia (1984), cultural, social e informativa; Obradoiro do Novo Mundo (1980), voceiro do
Partido Galeguista en Venezuela; o citado Vento da Terra (1971), do Padroado da Cultura Galega; ¡¡Terra!!
(1974), boletín da Junta Democrática de Galicia en Caracas; Nós (1968), da Agrupación Nós, na liña do galeguismo político; O Chan (1984, de carácter informativo para toda a comunidade galega de Venezuela ou a
tamén citada Xerme (1979) e aínda Escolma (1985), que informaba da actualidade en Galicia18.

16

Xosé Luís Blanco Campaña: Radio e Prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1995, pp. 150-153
[Colección A Nosa Diáspora].

17

Vicente Peña Saavedra (dir.): Repertorio da prensa galega da emigración, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega,
1998, pp. 258-269.

18

Temos así mesmo constancia de Dorna, que en 2001 tiraba o seu número 1, conmemorativo da fundación do Centro Gallego de
Puerto La Cruz (1961). E un ano despois, en 2002, xorde Aires da miña terra, editada pola Sociedade Terra de Celanova e Baixa
Limia e publicación tipicamente societaria e localista.
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d) A prensa venezolana
Cabe pensar, en boa lóxica, que aqueles galegos que en Venezuela lían as revistas promovidas polas
súas sociedades leran así mesmo a prensa nacional, a venezolana, para estar ao día dos acontecementos do
país de acollida. Tendo delimitado ese período de repunte (1948-1960) que é o da chegada masiva de inmigrantes galegos, cómpre lembrar que vén precedido por un período (1935-1948) de expansión da prensa, que
a comezos do século XX –ditadura de Cipriano Castro– contaba en Venezuela con 120 cabeceiras de diverso
tipo, das que un 20% aparecían en Caracas. Ademais, en 1903 circulaban xornais de comunidades de inmigrantes como Venezuela Herald, El Heraldo Español ou La Voz d’Italia. Os grandes xornais do país eran La
Nación, El Constitucional ou El Tiempo. En 1909 saía El Universal, decano hoxe da prensa venezolana, pero
era La Gaceta de Caracas (1908) o xornal pioneiro desa prensa.
En 1948 cae o presidente Rómulo Gallegos e a Xunta Militar que ocupara o poder daba paso en 1952
ao golpista Marcos Pérez Jiménez, que en 1958 terá que fuxir do país, mentres en 1959 é nomeado un presidente constitucional, Rómulo Betancourt, que remata en 1963 o seu mandato.
Cómpre sinalar que na década dos 40 se funda a Asociación
Venezolana de Periodistas (1941),
que en 1943 celebra un Congreso
Nacional, e en 1945 xorde a Escola
de Periodismo do país. Son anos de
interesantes revistas de variada
temática: Revista venezolana de
Sanidad y Asistencia Social,
Gaceta Médica de Caracas,
Siempre Firmes (da Escola
Militar), Revista venezolana de
Folklore, ou Revista del Instituto
Pedagógico Nacional. No entanto
o factor fundamental é a creación
dunha serie de importantes xornais
que percorrerán os anos 50 e 60.
Pura Vázquez exerceu como mestra en Caracas nos anos cincuenta.
Así acontece con Últimas Noticias
(1941), no que irrompe o xornalismo de información e iso abre novos camiños na prensa da época; con El Nacional (1943), fundado por H.
Otero Vizcarrondo, pai do importante novelista e poeta Miguel Otero Silva, xornal que contou cun importante grupo de xornalistas e deu pulo á cor, á parte gráfica e á información deportiva; con La Esfera, que renovou a diagramación e, xunto con El Heraldo, mantivo unha liña independente, mentres El Universal foi de
ideario conservador. Pero aparecen tamén o satírico El morrocoy Azul (1941), dirixido polo aludido Otero
Silva ou, en inglés, o The Daily Journal; de inspiración comunista era Aquí está (1944), considerado o mellor
semanario do seu tempo, en tanto que El País (1944) foi voceiro do partido Acción Democrática. Venezuela
remataba os anos 40 con aproximadamente 400 cabeceiras de todo tipo de prensa.
Recorda Checa Godoy19 que “Según estadísticas de la Unesco, hacia 1952 Venezuela tiene 2’6 millones de habitantes y sus diarios totalizan los 400.000 ejemplares, lo que supone un estimable nivel de lectura,
los 73 ejemplares por cada mil habitantes. Hay 80 semanarios y bisemanarios, de ellos dos en inglés y otros
dos en italiano, y se imprimen 250 revistas y boletines especializados; es decir, Venezuela contabiliza en torno
a los 360 títulos, algunos menos de los que había alcanzado en el período liberal de los años cuarenta”. Esta
visión de conxunto pódese complementar con algunhas puntualizacións. Así, no bienio 1948-50 a Xunta
19

Antonio Checa Godoy: Historia de la prensa en iberoamérica, Sevilla, Alfar, 1993, pp. 274-275. Vx. tamén Jesús Timoteo Álvarez e Ascensión Martínez Riaza: Historia de la prensa hispanoamericana, Madrid, Mapfre, 1992.
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Militar suspendeu cinco
veces Tribuna Popular, ilegalizou o partido Acción
Democrática e cerrou El
Nacional e El Gráfico. A partir de 1952 e ata 1958 (ditadura de Marcos Pérez
Jiménez) aumentou a vixilancia e presión da censura
de prensa.
Os inmigrantes galegos establecidos en Caracas
Pura Vázquez en Vigo, a piques de saír para Venezuela.
nos anos cincuenta e sesenta
tiñan as súas particulares preferencias no amplo abano da prensa do país. Así, don Luis Noya, a quen consultamos, non dubida, a este respecto, que as cabeceiras preferidas eran as de El Universal, El Nacional, Últimas Noticias (matutinos) e El Mundo (vespertino).
El Universal era un veterano xornal de signo conservador, dedicado á información xeral. Pertencía
(xunto cos tres xa citados) ao privilexiado grupo de xornais de Caracas –cinco en total– que tiña unha tiraxe
de máis de cen mil exemplares. Últimas Noticias (o de maior tiraxe, con 129.000) aparecera en 1941 e, xunto
con El Mundo, era propiedade do Grupo Capriles. El Mundo nacía en 1958 coa caída de M. Pérez Jiménez.
El Nacional era independente e foi boicoteado polos anunciantes na etapa en que o dirixía o célebre escritor
Miguel Otero Silva.
En 1958 comezou unha etapa de liberdade na que, co paso do
tempo, apareceron (ou reapareceron) El Mundo, El Independiente,
Tribuna Popular, La Razón, El Dominguito (satírico) e circularon
revistas como Momento, Anales de la Universidad Central de
Venezuela, Boletín de la Academia de las Ciencias Políticas y
Sociales, Revista del Colegio de Farmacéuticos (1952), Revista
Shell (1952), revista El Farol (da Creole Petroleum Corporation) ou
Revista Nacional de Cultura. Cidades como Valencia, Barquisimeto,
Maracaibo, Mérida, Barcelona, Coro ou San Cristóbal tiveron e
mantiveron numerosas cabeceiras de prensa. Precisemos algunhas
cabeceiras que aparecían en cidades con presenza de comunidades
galegas de certa entidade: en Maracaibo saían Panorama (fundado
en 1914), que tiraba 130.000 exemplares, e La Columna (1924); en
Puerto La Cruz, El Tiempo (1958); en Valencia, El Regional e El
Carabobeño (1933); en Barquisimeto, El impulso (1904); en Ciudad
Bolívar, El Luchador (1904) e El Bolivariense (1957).

e) Escritores galegos en Venezuela
A derradeira imaxe de Xosé Mª Mosqueira

Os escritores galegos emigrados ou exiliados, aos que vemos Manso
colaborar na prensa dos seus paisanos inmigrantes, non frecuentaron moito a prensa venezolana, pero houbo certamente excepcións. Unha delas foi a poeta ourensá Pura
Vázquez, que en 1955 embarcaba en Vigo cara a Venezuela. Convidada polos galegos de alá, observa a
existencia, en Caracas, de tres grupos que, malia as súas diferenzas, se reúnen ao seu redor para xantar con
ela, e lembrará que aquela reunión “deume a entender que non debían ter entre eles diferenzas irreconciliables, e que será posible a fusión de todos. Nin que fose unha premonición, ós dous ou tres anos, despois
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de moitas negociacións, entre todos adquiriron unha propiedade no mesmo centro de Caracas, e comezou
funcionando ben”20. Reférese a escritora aos grupos do Centro Gallego, Lar Gallego e Casa de Galicia que
do 12 de outubro de 1960 converxerían en Hermandad Gallega, como xa comentamos en máis de unha
ocasión.
Ademais de atopar, rapidamente, máis de un
interesante traballo, confesa a poeta ourensá que de
seguido “publicaba artigos e poemas nos mellores
diarios de Venezuela”, entre eles na Revista Shell, da
petroleira do mesmo nome, e no Boletín Informativo
da Universidade de Caracas. Sobre estas colaboracións, puntualiza: “me pagaban por todo o que escribía e publicaba en Venezuela, fose artigo ou poesía,
poemas infantís incluídos. Non escribía unha liña
que non publicase e non cobrase”21. De seguro que
os colaboradores das publicacións galegas, de acordo coa próspera marcha económica do país, recibían
bos cartos polas súas achegas. Na precaria situación
económica galega, estes xenerosos pagamentos serían ben recibidos por Cunqueiro, Otero Pedrayo,
Ramón Piñeiro, Fernández del Riego, Antonio
Fraguas, Filgueira Valverde, Carballo Calero e
outros que enviaban as súas páxinas dende Galicia.
En 1966 a Hermandad Gallega ofrecía un bo
traballo a Celso Emilio Ferreiro22 como encargado
Eduardo Blanco Amor dando unha conferencia no Centro
da Secretaría de Cultura; outra cousa é que aquela
Gallego.
aventura fora un fiasco para o celanovés23. Outro
ourensán, Silvio Santiago, en 1952 pertencía á Comisión de Cultura do Centro Gallego e era redactor da súa
voceira Galicia (1952-54), pasando despois a outras publicacións. Pola súa banda, Xosé Velo Mosquera24 era
socio do Lar Gallego, onde traballaba na Comisión de Cultura e Arte a carón de Xosé Sesto, Juan Noya,
Gómez Caridad e Manuel Baldomero Gallego. Colaborou na revista venezolana Tierra Firme, interesada en
dar a coñecer os diversos grupos raciais e de inmigrantes que integraban a poboación venezolana. A estes
nomes podemos engadir o de Jesús Vázquez Gayoso (Lugo, 1912 - México, 1970) que tras a Guerra Civil
marcha cara a Cuba, onde será nomeado director da Sección de Estudos Xurídicos da Escola Libre da
Habana. En 1941 desenvolverá o labor de docente na Universidade Interamericana en Panamá, e no 45 chega
20

Pura Vázquez: Terra matria dos soños (memorias), Ourense, Abano editores, 1999, pp. 136.

21

Op. Cit., p. 147.

22

Celso Emilio Ferreiro foi o fundador do Padroado da Cultura Galega cando xa estaba fóra da Hermandad Gallega. O Padroado
foi utilizado para agochar as actividades da U.P.G. en Caracas. Desta agrupación política do nacionalismo radical galego foi
tamén expulsado o celanovés.

23

O desafortunado capítulo da estancia do escritor en Venezuela (1966-1973) está recollido polos seus biógrafos e estudosos. Non
abondaremos aquí na cuestión. O poeta deixou testemuño da súa visión daquel mundo dos seus paisanos na Hermandad Gallega
–visión satírica, aceda, corrosiva– en diferentes poemarios en galego e castelán: na primeira parte de Viaxe ao país dos Ananos
(1968), en Cantigas de escarnio e maldicir (1968), en Os autentes (1973) e algún outro. A publicación do Viaxe ao país dos
Ananos trouxo unha forte polémica na que interviron Manuel María (que apoiou o autor) e Luís Seoane e Concha Castroviejo
(que o censuraron).

24

Xosé Velo Mosquera (1916-1972) chegaba –fuxido, vía Portugal– a Venezuela en 1948. Dedicado á docencia varios anos, en
1956 (ano en que se cumpría o décimo aniversario da fundación da institución) presidía a sociedade Lar Gallego. Foi figura destacada do I Congreso da Emigración Galega de Bos Aires (1956) e activo opositor aos réximes de Franco e Oliveira Salazar. Foi
un dos secuestradores do paquebote portugués Santa María (1961) e fundador do Directorio Revolucionario Ibérico de
Liberación. Despois, funda en São Paulo a librería e a editorial Nós, así como a revista Paraíso, 7 días (1971).
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a Venezuela. Alí foi profesor da Universidade Central de Venezuela
ata o ano 1948, Cónsul Xeral e Encargado de Negocios do Goberno da
República de España. Ademais, colaborou en distintos xornais da
época e é autor de libros e artigos que tratan principalmente temas
relacionados co dereito e a política.
Camilo José Cela e mais Eduardo Blanco Amor colaboraron en
xornais como El Nacional e El Universal. Neste último escribía tamén
o galego Manuel Ponte Regueira co pseudónimo de Duende.
Igualmente, no terreo do xornalismo, traballou Silvio Santiago, que en
1949 recibía o premio de xornalista do ano cun traballo sobre o “mal
de chagas”, enfermidade tropical. Mario Granell, que chega a
Venezuela en 1957 e se instala na cidade de Valencia, colabora igualmente na prensa venezolana, publica varios libros e realiza diferentes
exposicións da súa obra plástica no Ateneo de Caracas e no de
Valencia e tamén na Irmandade Galega de Caracas. Foi moi amigo de
Celso Emilio Ferreiro. En fin, anotemos as achegas que no terreo literario e xornalístico fixeron Francisco Sesto Novás25, actualmente
viceministro de cultura do goberno da Revolución Bolivariana que
preside Hugo Chávez, e Xosé Sesto López.

Juan Noya con Blanco Amor e Xosé Velo
nos anos 50 en Caracas

f) Breve caracterización de Galicia
Centrarémonos no que só quere ser unha breve caracterización desta Galicia (Revista voceira do
Centro Gallego de Caracas), que en menos de tres anos (1952-54) tira dez números. Digamos que nin irregularidades como a omisión de créditos, a discontinua periodicidade, a inestabilidade dalgunhas seccións, a
curta xeira que coñeceu e aínda a oscilación no número de páxinas, impide considerar que estamos diante
dunha revista ben planificada, feita con medios, onde texto e ilustracións se equilibran e o emprego do galego é considerable nas colaboracións que, certamente, amosan unha máis que meritoria listaxe de sinaturas
das que moi boa parte son xentes históricas do galeguismo: Otero Pedrayo, Cuevillas, Cabanillas, Fernández
del Riego, Cunqueiro, García Sabell, Blanco Amor ou Ramón Piñeiro (e, por descontado, sempre Castelao)
outorgan un indiscutible recendo de bo galeguismo a estas páxinas, nas que debeu ter peso importante Silvio
Santiago, redactor da revista, que xa na inicial “Presentación y saludo” di querer prestar “atención especial
a los problemas culturales y folklóricos, así como a las manifestaciones artísticas, sociales y deportivas”, sen
descoidar o “cultivo y difusión de nuestro dulce y garimoso idioma”, presumindo non sen razón de manter
“corresponsales de valía en nuestra lejana tierra”, dos que o máis activo e prolífico é aquí Fernández del
Riego (ou tamén Salvador Lorenzana, reducido a S. L. nalgunha ocasión).
Centrada dende logo en Galicia, a revista aspira a que resoe nela a Galicia patria e a que sexan os galegos que nela viven os que informen, comenten, analicen a actualidade galega e ofrezan mostras das súas obras
de creación (verso e prosa). Neste sentido, a parte informativa está ben cuberta polas achegas de Fernández
del Riego, e particularmente pola variedade temática da súa sección “Treinta días de vida gallega”. A Galicia
das Américas, a do exilio e a emigración, ten o seu referente máis salientable e o seu símbolo en Castelao, do
que a revista –que lle dedica o seu nº 5, extraordinario, conmemorativo do terceiro cabodano do rianxeiro–
reproduce numerosos textos nos que Otero Pedrayo, Blanco Amor e Fernández del Riego ou Francisco Luis
Bernárdez, entre outros, deixan interesantes apreciacións. Significativas son tamén as de (e sobre) Otero
25

Francisco Sesto Novás (Vigo, 1943) ocupou a cátedra de Deseño Arquitectónico da Universidade Central de Caracas. En 1967 publicaba Da estrela e da fouce, con limiar de Celso E. Ferreiro. A este libro seguiu UPGpoemas (1973) e despois Por unha muller (1976),
Isolda. Porta aberta (1976), Arte poética. Poema de amor a Rosalía (1985) e Isolda (1995). Pasou da poesía social á dos novísimos
e destacou como poeta do amor. Algúns dos seus libros pasaron desapercibidos. Basilio Losada e Méndez Ferrín valoraron moi positivamente a súa obra.
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Pedrayo, convidado polo Centro para o Día de Galicia (anteriormente viaxaran a tal efecto E. Blanco Amor
e Camilo J. Cela), tal e como anunciaran Francisco L. Bernárdez e Blanco Amor. Ao final, chegará no seu
lugar Fernández del Riego, mentres que Otero posporá a súa viaxe ata o ano 1956. En calquera caso, o amplo
espazo de actos galeguistas que nesa data recolle Galicia nas súas páxinas é un signo inequívoco da atención
á cultura do país e da vontade da revista de ser un espazo de acollida para Galicia; unha Galicia fragmentada, separada pola xeografía e por ideas e estratexias postas para enfrontar a situación e normalizar a unidade do galeguismo, que daquela
aínda vive intres de dificultades tanto fóra
como no interior.
Do abano de cuestións galegas –xeografía, folclore, gastronomía, comercio, economía,
historia, antropoloxía, persoeiros, creación literaira– que tratan os colaboradores de Galicia,
tamén a lingua sobresae, de acordo coas achegas que á súa problemática dedican Rodolfo
Prada, Antonio Somoza, Carlos Herrero, Xosé
Ramón e Fernández Oxea, Couceiro Freijomil,
Blanco Amor, algún texto de Castelao e os que
se achegan baixo os pseudónimos Hirto e
Arnois26. Galicia foi, xa que logo, unha revista
que, aínda sen renunciar á información do
Centro Gallego do que era voceira, quixo ser,
máis ben, unha revista de cultura galega que
trouxera aos galegos de Venezuela a voz dos
galegos de Galicia e, tamén, da Galicia de alén
mar (México e Arxentina27 en especial).
Entre os méritos desta Galicia está o de
renunciar ao recheo de páxinas con vellos textos e á reprodución de textos xa non orixinais
sen permiso dos autores. Sorprende positivaSilvio Santiago e Ramón Piñeiro
mente neste terreo a reiterada referencia de
“especial para Galicia”, que conleva a condición de textos inéditos e orixinais, referencia que vemos nos artigos de Ramón Piñeiro, Blanco Amor, Otero Pedrayo, A. Vilanova, Pura Vázquez, Alonso Ríos, A. Fole, R.
Lugrís, López Cuevillas, Rey Baltar e outros. Unha segunda fonte de textos, certamente restrinxida, é a prensa. Algo hai, en efecto, reproducido de El Nacional, de Caracas, e de Opinión Gallega, de Bos Aires. A terceira fonte son libros como Sempre en Galiza, Del Miño al Bidasoa, Antífona da Cantiga, Pontevedra, boa
vila e outros de Curros Enríquez, Rosalía, Castelao, Murguía, etc.
Por fin temos textos en Galicia28 que son transcrición de intervencións no programa radial “Ecos da
Terra”, dominical de Radio Caracas para o Centro Gallego. Neste espazo temos sempre as noticias internas
26

Como anotamos na ficha técnica, debe tratarse de Ramiro Illa Couto, membro das Irmandades da Fala e emigrado a Bos Aires,
onde pertenceu á Sociedade Nazonalista Pondal. Home de existencia aventureira, en 1931 colaborou co Partido Galeguista e en
1936 fuxiu a Portugal e despois a Francia. Exiliado máis tarde en México, viaxou a Colombia e Venezuela. Neste último país
viviu na primeira metade dos anos 50 para retornar a Galicia en 1956. Como escritor, colaborou nas revistas Vieiros e Saudade
de México.
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En Bos Aires viviu exiliado Xosé Rodríguez Vázquez, republicano que fora alcalde de Teo (A Coruña) e que en 1936 ingresaba
no cárcere. Pertenceu a Esquerda Republicana e foi membro da Irmandade Galega Bonairense. Nos anos 40 retornou a Galicia.
Foi o pai do prestixioso penalista Gonzalo Rodríguez Mourullo, figura de primeira liña do movemento da nova narrativa galega.
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do Centro Gallego seleccionadas daquel programa radiofónico. Falemos
tamén da localización dos colaboradores, que é dispersa: en Lugo, Carballo
Calero; en Ourense (Trasalba), Otero Pedrayo; en Santiago, Ramón Lugrís e
García Sabell; en México, Delgado Gurriarán e Marcial Fernández29; en
Valencia (España), A. Romero Cerdeiriña; na Coruña, Manuel Casás; en
Pontevedra, Modesto Bará, etc.
Polo que atinxe á publicitación da vida do Centro Gallego, os actos do
Día de Galicia, os programas “Ecos da Terra” de radio, o cambio de directivas, os deportes, actos sociais e folclóricos, as actuacións de grupos musicais
e a creación dunha infraestrutura de carácter benéfico e os novos servizos
médico-asistenciais, son cuestións e aspectos unha e outra vez tratados. Pero
é a alternativa autonomía/unión o problema que percorre Galicia, en particular a asimilación Centro Gallego-Lar Gallego. A postura máis clara é a de
oposición frontal á unión e niso teiman Celso Lombán (que rexeita a táctica
O matrimonio Santiago á súa volta
de Venezuela.
de “barullo e confusionismo dos
unionistas”, que, “non recenden, sinón que feden”), as circulares e comunicados dos diferentes directivos e algunha intervención de Antonio Somoza
Outeiral, presidente do Centro ata 1954, en que o sucede
Victorino Mateo Humbreiro. A cuestión da unión está así mesmo
tratada na entrevista30 que Silvio Santiago lle fai a Eduardo
Blanco Amor. Tería aínda que xurdir a Casa de Galicia (1956)
para que en 1960 as tres sociedades –non sen problemas– se
fusionaran na Hermandad Gallega de Venezuela.
Volvemos ao principio xa para rematar este percorrido por
algúns contextos e tamén polas páxinas de Galicia. Non insistiremos en datos e observacións que figuran na ficha técnica. En
calquera caso: a calidade de moitas das colaboracións, o prestixio dos colaboradores no ámbito literario galego ou castelán, o
coidado estético das páxinas e a diversidade de temas e problemas tratados (que posúen o referente único e común de Galicia),
constitúen avais convincentes para considerar esta Galicia do
Centro Gallego de Caracas como unha máis que estimable revista de cultura galega e como unha meritoria mostra do que, en
materia de publicacións culturais, fixeron os galegos nas
Américas.

Celso Emilio Ferreiro con Xosé Sesto en
Caracas no 1966

29

En México viviu exiliado este mestre socialista (Ferrol, 1903-México, Veracruz, 1963) que foi director xeral do corpo de carabineros do goberno de Negrín. Nos anos da guerra civil acolleu a Castelao en Barcelona. En México colaborou nas revistas
Saudade (que dirixiu ata o número 5) e Vieiros. En 1943 foi un dos fundadores da Alianza Nazonal Galega e pertenceu ao grupo
de profesores do Instituto Hispano-Mexicano Ruíz de Alarcón. Militou no PSOE e pertenceu tamén á UXT. Como escritor publicou Presencia de Castelao (México, 1951) e diferentes artigos nas citadas Saudade e Vieiros.

30

Galicia, nº 2, pp. 4-5.
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- “Palabras de salutación pronunciadas en la Radio Nacional el 24 de Julio”, nº 1, xullo de 1952, pp.
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- “Ecos de Galicia. Las charlas de Blanco-Amor sobre Cultura Gallega”, nº 5, xaneiro-febreiro de
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41
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- “Anecdotario campesino”, nº 1, xullo de 1952, p. 18
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- “Carta a Antonio Somoza”, nº 1, xullo de 1952, p. 7
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42

- “Castelao, sempre en Galiza”, nº 5, xaneiro-febreiro de 1952, pp. 4-5
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- “Verbas do mestre”, nº 5, xaneiro-febreiro de 1953, p. 3
- “Tres fragmentos de prosa”, nº 5, xaneiro-febreiro de 1953, p. 6
- “Estamos fartos...”, “Un fillo de Galiza...”, “Non hai dúvida...”, nº 5, xaneiro-febreiro de 1953, p. 23
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COSME BARREIROS
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- “En la morada de Murguía”, nº 4, decembro de 1952, p. 18
- “Carta no Aniversario de Castelao”, nº 5, xaneiro-febreiro de 1953, p. 21
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- “Nuestro Centro mes a mes”, nº 4, decembro de 1952, p. 19
- “Nuestro Centro mes a mes”, nº 5, xaneiro-febreiro de 1953, p. 24
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- “Amigas, que Deus vos valla...”, nº 6, marzo-abril de 1953, p. 10
SALVADOR GOLPE
- “Dous amores”, nº 1, xullo de 1952, p. 9
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HIRTO
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- “¡Qué auguas! ¡Qué negras!”, nº 10, xullo-agosto de 1954, p. 15
KEN-KEIRADES (MANUEL GARCÍA BARROS)
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CELSO LOMBÁN
- “Romerías Gallegas. A Virxe d’a Franqueira”, nº 2, setembro de 1952, p. 5
- “Motivos gallegos. El afilador”, nº 6, marzo-abril de 1953, p. 18
- “En Portosín”, nº 7, xuño-xullo de 1953, p. 26
- “Estampa marinera. Paquiño”, nº 8, setembro-outubro de 1953, p. 20
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FLORENTINO LÓPEZ CUEVILLAS
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RAMÓN LUGRÍS
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M. LUSTRES RIVAS
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SANTIAGO MAGARIÑOS
- “Compostela, unidad de España”, nº 3, novembro de 1952, pp. 7 e 15
MARIÑÁN
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- “Navegando por el río Apure”, nº 4, decembro de 1952, pp. 13-14
- “¿Dónde nació Cristóbal Colón?”, nº 8, setembro-outubro de 1953, p. 4
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RAMÓN OTERO PEDRAYO
- “Prisciliano e Gelmírez, dous rexos caraiteres galegos”, nº 1, xullo de 1952, p. 6
- “Un saludo de Otero Pedrayo. Pra os nosos paisanos de Venezuela”, nº 1, xullo de 1952, p. 7
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- “Los servicios de sanidad”, nº 4, decembro de 1952, p. 7
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2. GALEGOS EN VENEZUELA 1939-1955

Pouco se ten escrito do éxodo galego a Venezuela. Chamo éxodo á chegada de galegos a Venezuela,
porque todos marcharon obrigados da súa terra, os exiliados por razóns políticas e os emigrantes por razóns
económicas. A bonanza económica tinxe de aspectos escuros o éxodo galego a este país caribeño. Tínxeo da
mesma escuridade do petróleo, en lingua indíxena mene (excremento do demo), que mercou vontades, espíritos, homes, mulleres e conciencias. Mais o diñeiro manchado do demo serviu para outros moitos fins que
coñeceremos nesta introdución ás páxinas da revista Galicia que ten o lector na súa man.
Venezuela non foi un país pioneiro na recepción de emigrantes galegos. Cando os barcos enchían as
súas adegas de homes a comezos do século XX, ían a Cuba, Brasil, Arxentina e Uruguai. Crises económicas,
circunstancias políticas, leis de inmigración e incluso “modas” determinaron que a emigración galega elixira
certos lugares de destino en detrimento doutros.
A guerra incivil do 1936 ao 1939 determinou a saída de moitos galegos, e a escolla do lugar de emigración dependeu moito, simplemente, do país que quixese acollelos, como foi o caso de México ou Venezuela.
A chegada de exiliados, a súa recepción por parte do goberno venezolano, bateu coa oposición dunha maioritaria opinión católica tradicional que apoiaba abertamente ao xeneral Franco. Só os vascos salvaron os obstáculos da chegada e da entrada no país. O 11 de xullo de 1936, co fin de fomentar a inmigración, apróbase
en Venezuela a Lei de Inmigración e Colonización. A lei especificaba claramente quen podía acollerse a ela
e entrar en Venezuela. Entre os principais requisitos estaba o de ser de raza branca, non ter antecedentes
penais, ter un oficio e non profesar ideas contra a Constitución ou a forma de goberno do país.
A idea da inmigración a América e o seu compoñente branco vén de lonxe; máis exactamente, do éxito
que representou a chegada de colonos brancos ás trece colonias dos Estados Unidos. A masiva chegada destes colonos trouxo a idea, entre as nacentes repúblicas americanas de orixe española, de que, unha vez independentes, debían traer colonos de Europa para “mellorar” a raza e lograr a prosperidade que tiñan, xa daquela, os Estados Unidos.
Arxentina foi adiantada nesta política. Poboou o sur con galeses, escoceses e galegos. A provincia de
Buenos Aires, porén, era un fervedoiro de razas. Rusos, polacos, xudeus, españois e centos de milleiros de
italianos, xunto a galegos, non fixeron a Arxentina máis rica materialmente, mais lograron sintetizar unha
interesante identidade que abraia ao achegarse a ela. Países como Chile, coa colonización da chamada Nueva
Galicia (Chiloé) con colonos alemáns; Perú, coa chegada de italianos, iugoslavos e suízos; Brasil, con mil
razas distintas; a República Dominicana, que, co afán de “branquear” o país, admitiu milleiros de xudeus
fuxidos da Europa de Hitler e tamén milleiros de republicanos españois exiliados.
A inmigración foi unha constante en Latinoamérica. Porén, Venezuela recibira unha reducida cantidade de inmigrantes. Nun principio foron os soldados mercenarios ingleses, escoceses, prusianos e irlandeses
os que acompañaron a Bolívar na súa guerra de independencia contra o dominio español. Apelidos como
Uslar, Braun, O’Leary, Alexander, Vollmer son de descendencia directa de todos aqueles homes que, por un
miserábel soldo, viñan co seu equipamento da fría Europa loitar nas chairas venezolanas con compañeiros
que montaban dacabalo sen arneses, sen zapatos e sen camisa, só cun machete ou unha lanza.
O xeógrafo e militar italiano Agustín Codazzi, un dos soldados que chegaron de Europa a facer fortuna,
convence a mediados do século XIX ao Marqués de Tovar para que doe parte das súas terras a colonos traídos
da Selva Negra alemá. Con estes 180 colonos, asentados na Colonia Tovar e outros no Jarillo, a inmigración
selectiva do nacente Estado venezolano chega ao seu cénit. No século XIX, co agromar do comercio de café,
azucre e cacao, comezan a asentarse en Venezuela os primeiros agricultores e comerciantes agrícolas: alemáns,
italianos, corsos, canarios e xudeus. Venezuela, país coa cidade continental máis antiga de América do Sur,
Cumaná, posúe tamén o cemiterio xudeu máis antigo de toda América, o cemiterio de Coro. Venezuela sempre tivo fitos á hora da chegada a este continente e á hora da saída, como é o caso do cemiterio.
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Este desenvolvemento da inmigración do século XIX parou coas incertezas políticas, que fixeron do
país un dos máis inseguros política, económica e socialmente. O clima húmido e caloroso, as guerras federais e os caudillos que por todo o país impuñan a súa lei, facían de Venezuela un país salvaxe e inaccesíbel
para o inmigrante europeo.

1902: “A pegada insolente do estranxeiro profanou a sagrada terra da patria”.
O derradeiro caudillo en tomar o poder polas armas ao mando as súas propias tropas foi o andino
Cipriano Castro (1858-1924). Castro representa a morte do século XIX e a entrada do XX. Xunto ao desarme dos caudillos provinciais e a construción dun exército nacional, Castro púxose a mal co capital e as potencias estranxeiras da época; tanto, que Venezuela chega a sufrir un bloqueo naval anglo-italo-alemán en 1902
fronte a La Guaira.
Castro tiña como inimigos os representantes da banca venezolana e os intereses estranxeiros. En 1901
estoura o máis importante movemento de oposición contra Castro: a Revolución Libertadora. Neste levantamento están unidos os máis poderosos banqueiros venezolanos, como Manuel Antonio Matos1, e importan1

Manuel Antonio Matos foi Presidente da República Venezolana entre 1899 e 1908.
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tes empresas representantes do capital estranxeiro como New York & Bermúdez Company, que tiña unha
concesión para a explotación de asfalto, a Compañía Francesa del Cable e a empresa alemá do Gran
Ferrocarril de Venezuela.
En decembro de 1902 son as potencias estranxeiras, Italia, Gran Bretaña e Alemaña, as que reaccionan e
bloquean todos os portos venezolanos. Castro pronunciará a súa frase entre épica e melodramática: “A pegada
insolente do estranxeiro profanou a sagrada terra da patria”. O bloqueo remata coa mediación de Estados Unidos
e o compromiso do pagamento da débeda. Mais o conflito co capital estranxeiro continuará. En 1905 cancélase o contrato da Compañía Francesa del Cable Interoceánico, as súas oficinas pechan e é expulsado do país o
encargado de negocios francés. Venezuela rompe relacións con Francia e comeza, en xaneiro de 1906, accións
legais contra a compañía alemá do ferrocarril ordenando que se requisen os barcos da armada holandesa.
Estados Unidos xa non é tan conciliador. O presidente Theodore Roosevelt ameaza con invadir o país
se non se suspende o xuízo contra a New York
& Bermúdez Company. Castro contraataca
nacionalizando o persoal da empresa. Inician
un litixio para expropiar outra empresa estadounidense, a Orinoco Steamship Company.
As relacións diplomáticas quedan rotas en
1908. O seu compadre e vicepresidente, Juan
Vicente Gómez, aproveitará unha viaxe de
Castro a Alemaña para darlle o que el chamou
a “patada histórica” e separalo do poder. Será
Juan Vicente Gómez o que definitivamente
remate co caudillismo e coa época medieval en
Venezuela. A era de Gómez foi a época dos
cárceres e das cadeas á mellor xeración intelectual que tivo o país, mais foi tamén a época do
cambio. A aparición do petróleo non só permitiu a Gómez cancelar a débeda externa venezolana, senón que posibilitou o cambio da sociedade e a chegada de inmigrantes. A economía,
co pulo petroleiro, acelerou a marcha cara á
medra. A sociedade venezolana deixou de ser
rural e fíxose urbana. Tres décadas de escurantismo durante o goberno de Gómez permitiron
aos venezolanos loitar arreo contra esta ditadura que moitos chamaron dun “demo eterno” e
que durou dende a “patada histórica” até o 17 Juan Vicente Gómez
de decembro de 1935.

1939
Presidía o país o sucesor do xeneral Gómez, o tamén xeneral Eleazar López Contreras. En 1936 foi
aprobada a Lei de Inmigración e Colonización e, en 1937, unha Lei de Estranxeiros que concedía a estes os
mesmos dereitos que aos venezolanos. Asemade, creábase unha colonia de traballo para os “inadmisíbeis ou
perniciosos”; é dicir, primaba moito o espírito do goberno de Castro e Gómez con respecto aos estranxeiros.2
2

O encargado de negocios de Venezuela en Madrid enviaba ao cónsul venezolano na Coruña unha circular o 5 de maio de 1931,
na que recomendaba impedir a saída, con destino a Venezuela, dos indesexábeis, xentes de razas rexeitadas pola lei, sen profesión útil, que se sospeitara que viñeran “facer competencia mercantil estéril” ou de perigosas vinculacións políticas. (Arquivo do
Ministerio de Relacións Exteriores, Dirección Xeral, volume 4).
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Paralelamente á perda da guerra española polo
bando republicano, Francia estaba a recibir centos de
milleiros de exiliados e desprazados. Solicita a Venezuela
cooperación e acollida, ao que Venezuela responde que a
capacidade de absorción de inmigrantes no momento
estaba limitada polas disposicións legais, polo incipiente
funcionamento dos seus organismos de colonización,
pola necesidade de escoller os elementos de integración
entre traballadores agrícolas, os técnicos e os obreiros
especializados en certas industrias, polas exixencias do
equilibrio demográfico, que reclaman diversidade racial,
polo deber de preservación da paz social que puidera ser
perturbada pola admisión sen reservas de elementos que
profesen “ideoloxías extremas”, circunstancia que obrigaba a métodos coidadosos de selección.
Ante as autoridades franquistas actuaba como
ministro plenipotenciario Caracciolo Parra Pérez, que tiña
instrucións do seu goberno para que admitise agricultores, técnicos e empregados de industrias, preferibelmente
Caracciolo Parra Pérez
vascos e cataláns, mineiros e obreiros metalúrxicos, pero
tendo en conta que a selección debía ser “coidadosa” e excluír aos “extremistas”.
O Goberno do xeneral López Contreras recibe peticións constantes do Goberno francés para acoller exiliados españois. Dende marzo de 1939 existía unha comisión honoraria planificadora como auxiliar do traballo a realizar polo Instituto Técnico de Inmigración e Colonización (ITIC). Escribía o embaixador venezolano en Estados Unidos –Escalante– ao presidente Contreras que Fernando de los Ríos lle propuxera acoller
refuxiados de Francia.
O ITIC estaba, nese momento, en mans do escritor Arturo Uslar Pietri3, que se pronunciaba contra a
inmigración de negros e axitadores profesionais, porque traerían levantamentos políticos e crearían disturbios
para os seus propios fins4. Destas escollas raciais e políticas salvábanse os vascos, porque segundo os venezolanos, “ían a misa todos os días”.
A prensa venezolana do momento defendía a chegada de inmigrantes:
O que precisamos é xente que vaia ao campo, que contaxie o noso decaído e tímido agricultor do entusiasmo e da forza precisa... xentes sas e robustas que non veñan co interese egoísta de procurarse en pouco tempo unha posición folgada, senón
co propósito firme e decidido de traballar”.5

Os primeiros inmigrantes e exiliados chegaron en 1939. Entre eles viñan poucos galegos e moitos vascos dende Francia.
O programa de inmigración venezolana tiña moito que ver coa intención de frear o éxodo labrego interno cara á capital, Caracas. Cando chegou o primeiro continxente, a prensa laiábase de que non fora eminentemente agrícola e de que a maioría quedara na capital, Caracas, aceptando, pola necesidade económica, soldos insignificantes que representaban unha depreciación no mercado de traballo e unha permanente expectativa de volta aos seus países.
3

Caracas (1906-2001). Coñecido escritor e político venezolano que foi Ministro de Educación e Facenda e fundou o Frente
Democrático Nacional. Como escritor é, sobre todo, o autor dunha das grandes novelas nacionais venezolanas: Las lanzas coloradas. En 1990 foi Premio Príncipe de Asturias das Letras.

4

R.A. García, El País, Caracas, 10 de agosto de 1948, citando unha nota da minuta do Consello levada a cabo o 23 de xuño de
1939.

5

“El problema de los refugiados”, en Ahora, Panorama Internacional, p. 1; sección “Del Momento”.
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A inmigración en Venezuela tiña moitos problemas. Os xornais mantiñan unha guerra constante contra a inmigración aberta. Xornais como os profranquistas La Esfera e Ahora dicían que se debían preferir labregos e tamén
pastores:
Non precisamos médicos nin avogados nin escritores nin choferes nin comerciantes
nin outras profesións urbanas, coa única excepción de obreiros expertos6.

As últimas chegadas de inmigrantes deste primeiro período, procedentes de Francia, aconteceron en 1940. O 2, o 11 e o 24 de xaneiro, o 22 de
febreiro e dúas máis no mes de abril. En xuño embarcaron 300 inmigrantes
españois, chegando a Venezuela varios barcos doutras procedencias con máis
inmigrantes españois os días 16, 17 e 18 de xullo. Foi este o derradeiro con- Eleazar López Contreras
tinxente en saír de Francia, xa que, en diante, sería imposíbel obter unha
pasaxe alí se non era cara a España. A pesar da situación, o 4 de decembro chegan a La Guaira máis inmigrantes.
Os xornais Ahora, La Esfera e Crítica avogaban pola chegada de máis inmigrantes españois. Crítica,
xornal da propiedade do presidente Eleazar López Contreras, contratou como director, traído dende Francia7
en 1939, ao ex-cónsul republicano español en Niza, o ponteareán José Domínguez Benavides. Pero a entrada de inmigrantes e a política migratoria batía con gran cantidade de obstáculos. Dende xornais de provincia
como Panorama podíanse ler críticas ao goberno por non aplicar aos “nacionais desposuídos” os esforzos dos
distintos comités a prol dos refuxiados españois. Outra das críticas (infundada e inexacta) sinalaba que os
inmigrantes, lonxe de ir ao campo, quedaban na cidade desprazando o traballador venezolano e dicindo que
o Goberno venezolano rexeitaba a entrada de asiáticos –chineses principalmente– cando estes traballadores
o máis probábel era que traballasen sementando arroz.
Xermolos de xenofobia comezaban a se espallar pola sociedade venezolana, tanto na prensa coma na
xente. Rematando o mes de novembro de 1940, os obreiros de artes gráficas convocaban unha xuntanza para
tratar o problema dos traballadores vascos, descrito por El Heraldo, chamando a atención verbo do sentimento contrario aos estranxeiros que existía en moitos traballadores venezolanos desprazados por eles, pois traballaban por salarios mínimos.8
Algúns pequenos grupos chegaron da man do Goberno venezolano neses anos de 1939-1941, aínda que
a entrada máis grande fora principalmente de vascos. A pasaxe de barco era custeada, en ocasións, polo
Goberno venezolano, e o aloxamento, por quince días como moito, no hotel de inmigrantes, tamén. As dificultades reais para a maioría dos inmigrantes comezaban tempo despois. Así, podíanse ler na prensa venezolana anuncios de traballadores inmigrantes ofrecéndose para calquera clase de traballo por soldos irrisorios;
os traballos eran escasos e moitos inmigrantes decidían marchar a outros países como á illa holandesa de
Curaçao, fronte ás costas venezolanas.
Nestes primeiros anos a chegada de inmigrantes viña condicionada pola de exiliados de Francia e a prudencia que tiña o Goberno venezolano en non aceptar individuos indesexábeis. As chegadas de inmigrantes
son escasas estes anos e non contabilizadas. No seu primeiro número, o 25 de agosto de 1941, o xornal do
6

Ibidem.

7

En Francia –primeiro na Bretaña e logo en París–, estivo exiliado o republicano e nacionalista galego César Alvajar Diéguez
(1892-1965). Como político militou en diferentes partidos e organizacións republicanas; como xornalista fundou en Santiago, na
súa época de estudante, o xornal A República e, tempo despois, a revista satírica La Ciudad. Colaborou tamén en El Noroeste e
Tierra Gallega. Foi secretario do alcalde coruñés Manuel Iglesias Corral, militou nun grupo da masonería baixo o nome simbólico de “Voluntad”, foi gobernador civil de Soria e subsecretario de propaganda do Doutor Negrín. En París dirixiu os xornais
República e La nouvelle Espagne. Foi naquela capital delegado da Irmandade Galega e pertenceu ao Consello de Galiza. Como
escritor publicou Voces al viento: coplas de César Alvajar (1930), antoloxía poética, e estudou a obra de Pondal e máis o movemento rexionalista.

8

“Chinos y vascos”, en El Heraldo, Caracas, 25 de abril de 1940, p. 16.
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Goberno venezolano, El Tiempo, fala da chegada de 23
inmigrantes españois sen concretar a orixe nin a condición, aínda que di que son labregos e obreiros. Nas
Memorias do Ministerio de Relacións Interiores entre
1941 e 1944, fálase da chegada de inmigrantes españois, mais sen dar conta da orixe nin a cantidade.
Os inmigrantes que chegaban a Venezuela a
comezos da década dos corenta atopaban un país que
non era o que tiñan en mente. Decepcionábanse pola
pobreza e miseria do país e pola diferenza de costumes,
malia falaren o mesmo idioma no caso de parte dos
españois, que non dos galegos, vascos ou cataláns. Os
deficientes ou nulos servizos públicos, a infancia abandonada polas rúas, a inexistencia de centros educativos
ou de saúde e o ambiente provinciano-rural incluso da
capital, Caracas.
En 1948, seiscentos inmigrantes italianos e portugueses deciden volver aos seus países, pois non tiñan
“satisfactorias condicións de vida ou traballo”. Majewki
Kulakowska, polaco de Varsovia e de 20 anos, fixérase
famoso na prensa de 1948 ao intentar volver á arrasada
Polonia da posguerra como polisón en dúas ocasións
dende Venezuela. Contaba Majewki ao xornalista:
Dixéranme que este era un país onde a riqueza estaba na
rúa, que un podía collela coa man e que en 3 anos, como
moito, podería facerme rico; tamén me dixeran que os ríos
de petróleo andaban sen donos. E para saír do estado de
miseria en que me encontraba, decidín vir.9
A escritora Ida Gramcko, muller do ponteareán
José Benavides, con Eduardo Blanco Amor

O xornalista pregúntalle sobre o traballo que facía
en Venezuela e contesta que era xornaleiro e engadía:
“vin facerme rico, non a traballar...”10

1945: Recoñecemento da República española como Goberno lexítimo de España
A Xunta Revolucionaria dá un golpe de Estado o 18 de outubro de 1945 ao Goberno do sucesor de
Elezar López Contreras, o militar Isaías Medina Angarita11. Nun informe presentado ao Congreso venezolano, a nova Xunta Revolucionaria que derrocara ao presidente Medina Angarita dá conta das xestións realizadas para lles conseguir traballo aos inmigrantes nos últimos anos e ilustra, con números na man, o fracaso dos
gobernos precedentes antes da revolución do 18 de outubro de 1945. Ademais, ofrecían para os exiliados en
xeral mil mostras de apoio e solidariedade pola causa que defendían.

9

“Un inmigrante que vino para hacerse rico en tres años, quiere regresarse ahora a Europa desencantado”, en El Nacional, Caracas,
6 de maio de 1948, p. 18.

10

Ibidem.

11

Venezuela (1897-1953). Colabora co Presidente Juan Vicente Gómez, que o nomeou Xefe do Estado Maior. Despois da morte
do Presidente foi Ministro de Guerra e Mariña baixo o mandato de Eleazar López Contreras, ata chegar el mesmo á presidencia
do país entre 1941 e 1945. Inicia a transformación democrática da sociedade venezolana, pero é acusado de conservador pola
oposición –entre os que figuraba Rómulo Gallegos– e é destituído por un golpe de estado o 18 de outubro de 1945 que o leva a
exiliarse nos Estados Unidos.
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O recoñecemento da República española no exilio como Goberno lexítimo dos españois e a ruptura de
relacións diplomáticas co Goberno militar de Franco mudaron moitas cousas para as colectividades española e galega en Venezuela. Froito da nova situación, comezaron a chegar gran cantidade de inmigrantes e exiliados ilegais dende as illas Canarias. A meirande parte deles eran galegos desterrados despois de cumpriren
condenas de privación de liberdade na península entre 1936 e 1939, liberados debido á gran cantidade de prisioneiros republicanos que encheron os cárceres unha vez rematada a guerra. Estes homes postos en liberdade foron desterrados ao arquipélago canario sen documentación e nunha situación moi difícil. Moitos deles,
mariñeiros, foron os aventureiros que se atreveron a encher fráxiles embarcacións de vela con emigrantes e
exiliados canarios para chegar á costa venezolana. A primeira chegada dende as illas Canarias a Venezuela
nestas embarcacións foi o 14 de febreiro de 1946, no veleiro “Primero de Tenerife” que, dende Las Palmas,
levaba dezaoito fuxitivos do réxime de Franco, catro deles galegos.
O cónsul republicano ante a Xunta Revolucionaria venezolana era o
avogado lucense de Izquierda Republicana, Jesús Vázquez Gayoso. Este profesor de Dereito, exiliado primeiramente en Cuba e Panamá, logrou que moitos dos inmigrantes irregulares que viñan dende as illas Canarias obtivesen
un permiso de residencia das autoridades venezolanas.
A situación internacional era humanamente unha desfeita. Aínda quedaban máis de 80.000 refuxiados republicanos en Francia en 1945, ademais
de miles e miles nos campos de concentración estadounidenses no norte de
África. A todo isto debemos sumar a gran cantidade de refuxiados europeos
que procuraban un barco en que embarcarse rumbo a Latinoamérica.
Para os chegados, a subsistencia era un rexo traballo. Un grupo de
inmigrantes galegos enviou ao presidente da Xunta Revolucionaria de
Goberno, Rómulo Betancourt, a través do ITIC, unha solicitude en que expli- Isaías Medina Angarita
caban que con salarios de 16 ou 18 bolívares diarios debían pagar 7 bolívares por día en hospedaxes compartidas sen ningún tipo de intimidade ou comodidade, o que para unha familia con dous fillos representaba un déficit de máis da metade do salario, sen incluír outra serie de gastos.
O Goberno venezolano tratou de mellorar a situación dos inmigrantes. Improvisou unha especie de aloxamentos, comezou a facerse cargo do pagamento en pensións particulares, ao prezo antes sinalado de 7 bolívares por persoa ao día, que era o equivalente a dous dólares estadounidenses, e iniciou a construción dun
centro de acollida en Maracaibo. Tamén en dúas zonas céntricas de Caracas, El Guarataro e Sarría, servían
aos inmigrantes 4.410 comidas diarias. En El Guarataro o Goberno alugou un edificio completo con cinco
andares para aloxar 450 inmigrantes, onde tiñan servizo médico e asistencia social, e en Sarría construíronse
dezaoito barracóns acondicionados e un internado para nenos.
A carta tiña como finalidade solicitar ao Goberno da Xunta Revolucionaria a construción de casas de
madeira económicas ou hoteis para inmigrantes con rendas baixas. Para os inmigrantes era imposíbel o aluguer dunha vivenda, pois exixíanlles un pagamento de tres meses por anticipado ou un aval comercial, cando
non todos os inmigrantes posuían recursos ou vínculos con xente do país.
O organismo encargado da inmigración en Venezuela tratou, dentro das súas escasas posibilidades, de
solucionar os problemas dos recén chegados. En outubro de 1946, na sesión da Comisión Preparatoria para
os Refuxiados no Pazo das Nacións de Xenebra, W. H. Tuck informaba da suspensión do transporte de persoas ao Brasil como consecuencia das lamentábeis condicións en que se encontraban, e de que en Venezuela
a situación era similar, aínda que ía mellorando.
Venezuela non tardou en aceptar quince mil inmigrantes máis, españois e italianos. Unha primeira
parte chegou en marzo de 1947 no “Colombie”, único barco que facía o servizo entre ambos os países. Pero
a inmigración aínda contaba con moitísimos detractores. El Impulso, de Barquisimeto, escribía contra a
chegada de máis inmigrantes e rexeitaba que fosen alimentados por un tempo, mentres existisen tantos des55

empregados, lembrando a época do presidente López
Contreras, en que chegaron moitos inmigrantes para traballar a
terra e terminaron suplantando aos obreiros venezolanos porque aceptaban traballar por menos soldo, o que trouxo como
consecuencia unha vaga xenófoba nunca antes coñecida en
Venezuela.
A lei restrinxía o número de estranxeiros nas empresas a un
25%, precisamente, para evitar a xenofobia dos venezolanos.
Realizábanse visitas ás empresas por parte das inspeccións de
Traballo. Na memoria do ministerio de 1948 di que dun total de
3.423 inspeccións tiñan atopado só 1.506 estranxeiros; é dicir, un
3,04%, o que indicaba que “grazas á gran vixilancia exercida Arturo Uslar Pietri
polos funcionarios” do Ministerio, a porcentaxe de cidadáns
estranxeiros axustábase ás disposicións legais, así que as queixas relativas ao desprazamento dos traballadores nacionais polos foráneos eran, segundo o informe, infundadas. Porén outros xornais defendían a chegada
de inmigrantes e La Esfera, de Caracas, pedía que non se lles exixise aos inmigrantes estranxeiros o que non
querían para os cidadáns venezolanos; é dicir, a “aspiración arbitraria de que se instalen en zonas que os venezolanos abandonamos por insalubres e perigosas”, pois o único que se conseguía con esas pretensións era que
marcharan e falaran mal do país.12
A solicitude de inmigrantes non proviña só da prensa; chegou a ser un movemento popular que exixía
ao Goberno a súa entrada. En 1948, moitos xornais daban cabida nas súas páxinas a persoas que pedían a
repoboación dos seus pobos con inmigrantes. Como exemplo sirva o artigo do señor R. Hernández
Zambrano onde di que o principal problema de Río Caribe (localidade ao oeste do país) é a falla de xente,
pois moitas persoas nativas emigraran aos centros de produción do país. Queixábase de que os riocaribenses non eran moi emprendedores e só se dedicaban “á pacífica tarefa de revender”. Máis adiante continúa
dicindo que:
ben podía a inmigración inaugurar unha nova era de progreso e prosperidade en Río Caribe. Grandes rexións útiles para a
agricultura poderían ser asento de cooperativas mixtas, é dicir, crioulos e inmigrantes.13

Rómulo Gallegos Freire na presidencia
Sen dúbida, elementos importantísimos dentro da inmigración galega a Venezuela foron Rómulo
Gallegos Freire (1884-1969), descendente de galegos, e Andrés Eloy Blanco (1896-1955),14 o poeta ministro
de Relacións Exteriores. Ambos, intelectuais e políticos, loitaron arreo contra a ditadura de Juan Vicente
Gómez. Andrés Eloy sufriu cárcere e Rómulo Gallegos exilio, primeiro en New York e despois en España,
pasando longas estadías en Beluso, (Pontevedra). Rómulo era un namorado de Galicia. Dende os seus comezos tentara asinar as súas obras como Rómulo Freire, aínda que puido máis o costume da época de colocar
ambos os apelidos. O escritor mexicano Andrés Iduarte pasara con Gallegos os seus anos españois e os seus
meses galegos. No seu libro 20 años con Rómulo Gallegos, narra a profunda relación do escritor venezolano
con Galicia. Iduarte escribe para os latinoamericanos neste libro:
Castela, paternalismos creados pola Conquista, aquí non nos feren... A cortesía do galego e a mesma clasificación de españois de segunda man, que o castelán imperialista nos dá a americanos e a galegos, irmándannos. Rómulo Gallegos fai alí
12

Editorial do 26 de abril de 1947. O mesmo xornal falaba da contradición que representaba a lei que limitaba a un 25% a cantidade de xente que podía ser contratada de orixe estranxeira. Moitos dos inmigrantes estranxeiros en Venezuela, a causa desta lei
restritiva, decidiron nacionalizarse venezolanos.
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“¡Exiliados, Venezuela os acoge!”, El Nacional, 30 de xuño 1948, p. 9.

14

Poeta, ensaísta, narrador e dramaturgo. Fundador do partido Acción Democrática. Estivo no cárcere entre 1928 e 1934. Exiliado
en Cuba e México, onde morreu. O seu pensamento político está recollido no seu libro de ensaios Navegación de altura (1948).
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unha longa estadía, e non sería difícil que en Europa fora a terra adoptiva do venezolano, entrementres recupera América, á
que pertence tan cabalmente como o Orinoco.15

O contacto co explotado proletariado galego é a única solidariedade que interesa a Rómulo Gallegos.
A vista dos amenceres e os solpores sobre a ría de Pontevedra, o coñecemento da poesía e a música deste
pobo artista, non é difícil que extraian un libro da sensibilidade de Gallegos; pero iso será momentáneo, porque este home corresponde por sangue e por espírito á raza cósmica da que falou José Vasconcelos, é fillo e
parte da nosa paisaxe. Alí e así vive a súa vida de emoción e traballo o gran novelista de Venezuela, acompañado pola súa muller venezolana, Teotiste Arocha, colaboradora auténtica, sostén espiritual da súa obra.
A estadía de Rómulo Gallegos en Galicia, en Beluso, serviu para rematar tres obras importantísimas da
literatura venezolana: Pobre Negro, Cantaclaro e Canaima. O derradeiro verán de Gallegos en Beluso foi
tamén o máis longo. Alí estivo dende xullo até o 26 de decembro de 1935, cando coñece a nova da morte do
ditador Juan Vicente Gómez o 17 de decembro.
Rómulo Gallegos asume a presidencia da República de Venezuela en 1948. Unha delegación da
República española terá un trato especial na súa toma de posesión. Álvaro de Albornoz lerá ese mesmo día,
no Congreso venezolano, un discurso en que falará da “traizón das democracias á causa republicana”.
Rómulo Gallegos nomeará como secretario particular ao ourensán membro do P.O.U.M. Alberto Fernández
Mezquita.
A partir da toma de posesión como presidente do país terán entrada en Venezuela, con documentación
venezolana, unha chea de coñecidos do presidente, dos seus anos en Galicia, e de galegos e outros españois
que procuraban unha saída á represión que sufrían na posguerra do franquismo.
A representación diplomática venezolana que serve de ponte para a saída de exiliados galegos e españois é a de Lisboa, aberta en 1942 con rango de legación e de embaixada dende 1952. Por Lisboa, cara a New
York e despois a Caracas, con documentación venezolana, sairán Xosé Velo Mosquera, Mariano Otero
Castelao, Alberto Fernández Mezquita e moitos outros. Rómulo Gallegos, que só estivo no Goberno nove
meses do ano 1948, tiña o apoio de todas aquelas xentes que atoparon un país que lles abriu as portas e que
levou aos máis importantes foros internacionais o problema da ditadura española. Estreitamente vixiados
polos militares reaccionarios venezolanos que vían nos exiliados republicanos un perigo, no momento do
golpe de novembro de 1948 contra o Goberno democrático de Rómulo Gallegos o primeiro detido foi Alberto
Fernández Mezquita, que tivo que marchar, unha vez instalados os militares, a Cuba, coma moitos outros
galegos.

O asociacionismo
Lonxe dos seus lares, os inmigrantes galegos tentaron organizarse en asociacións, seguindo ese espírito colectivo presente noutros galegos emigrados, dende Barakaldo até Buenos Aires. Pero as autoridades
venezolanas, debido ao ingrediente altamente político destas asociacións, puxeron infinidade de obstáculos
para que os acabados de chegar puidesen organizarse de xeito legal. A preocupación básica de todos estes exiliados non podía ser outra que a de reiniciar os seus vínculos momentaneamente rotos coa Terra pola emigración, e agruparse arredor dos valores culturais, históricos, políticos e idiomáticos que guiaban as súas vidas
na súa patria. As asociacións de estranxeiros de carácter político estaban totalmente prohibidas polas leis
venezolanas; así, todas as asociacións de emigrantes, galegos, vascos, cataláns, canarios e doutras comunidades españolas tiñan un carácter cultural como imaxe, e político no seu interior.16
Os primeiros en asociarse foron os vascos, quen ao pouco de chegar, solicitaron unha autorización ao
ITIC para celebrar unha festa o 24 de outubro de 1939. O Ministerio de Relacións Interiores denegou o per15

20 años con Rómulo Gallegos, México, Ediciones Humanismo, 1954, p. 35.

16

Memorias do Ministerio de Relacións Interiores, 1939, p. CXXV.
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miso, alegando que da convocatoria publicada no xornal El Universal se desprendía que tiña carácter político. Pero ao ano seguinte, en 1940, aproveitando a celebración de San Ignacio, organizaron unha serie de actos
de carácter cultural e deportivo, unha ofrenda floral ante o monumento a Bolívar e a doazón do recadado para
a Cruz Vermella venezolana.
O 8 de maio de 1941, o Ministerio de Relacións Interiores venezolano autoriza a creación do primeiro
Centro de inmigrantes en Venezuela, que era o Centro Vasco. Esta autorización foi ratificada ao ano seguinte, 1942, sendo o seu primeiro presidente José María de Etxezarreta. Esta e outras solicitudes, coma as dos
galegos, bateron coa oposición frontal do representante diplomático da España franquista ante o Estado venezolano de Isaías Medina Angarita (lembremos que até 1945 non se rompen as relacións).
Os vascos, xa vimos, tiñan un trato especial por parte da prensa e o Goberno venezolano. Os cataláns,
pola súa banda, tiñan moitas menos prerrogativas. As solicitudes de 1942 e 1943 para constituírse como centro foron rexeitadas polas autoridades venezolanas, ao seren considerados coma “perigosos extremistas”. Non
foi até o 12 de abril de 1945 cando tiveron autorización para constituírense como entidade ao abeiro da lexislación venezolana. O seu primeiro presidente foi o médico Augusto Pi i Sunyer.
Antes que os cataláns, foron autorizados os canarios a se constituír como entidade colectiva. O máis
probábel é que a autorización residise na idea da inofensividade política do colectivo. Pero, antes que o catalán, tamén foi autorizado o funcionamento do primeiro centro galego de Venezuela, o republicano Lar
Gallego, o 9 de febreiro de 1945, inaugurado o día 15 na tamén republicana Casa de España. Ao acto asistiron tanto Rómulo Gallegos coma Andrés Eloy Blanco, recordando o primeiro os seus anos de exilio en
Galicia e sendo ambos declarados socios de honra vitalicios do Lar.

Rómulo Gallegos como presidente e Andrés Eloy Blanco como ministro de Relacións Exteriores
en 1948
Esta etapa, na que se sucederon os gobernos da Xunta Revolucionaria presidida por Rómulo Betancourt
(1945-1948) e o de Acción Democrática, presidida por Rómulo Gallegos (1948), foi nula con respecto á inmigración galega a Venezuela debido á inexistencia de relacións formais entre o Estado español e a República
de Venezuela. Porén, foi frutífera en recepcións de exiliados dende a Legación venezolana en Lisboa. Mais o
golpe de Estado dun triunvirato militar contra Rómulo Gallegos determinou o remate da primavera do exilio e,
paradoxo importante, a época de ouro
da inmigración galega de carácter
económico –e politicamente inculta–
cara a Venezuela.
Levaban anos Rómulo Gallegos
e Andrés Eloy Blanco facendo campaña dentro e fóra de Venezuela para
que tanto este país coma o resto do
mundo rompesen relacións coa
España de Franco. Rómulo Gallegos
propuxo na Conferencia de San
O matrimonio Santiago e Mosqueira Manso na praza Bolívar
Francisco de 1945 –que había de dar
nacemento á Organización de Nacións Unidas– que se tratase o tema da ditadura franquista e se illara internacionalmente ao réxime de Franco. A época dourada chegaría co golpe a Isaías Medina Angarita en 1945.
Xa en 1946 todos os exiliados vascos, galegos, cataláns e restantes españois celebran abertamente o 14 de
abril, da man do embaixador republicano por Izquierda Republicana, o lucense Jesús Vázquez Gayoso.

58

Foi precisamente esta data de 1946, apoteótica para os exiliados españois en Venezuela. Vázquez
Gayoso deu conta disto en El Nacional, xunto a Álvaro de Albornoz e Augusto Barcia Trelles, que o fixeron
en El País. Entre os actos, sobresae un multitudinario encontro na praza de touros de El Nuevo Circo de
Caracas na que falaron Andrés Eloy Blanco17 e Gordón Ordás, que veu de México como máximo representante da República. Neste acto cantou a coral do Lar Gallego o himno de Venezuela, da República e de Galicia
e a coral Juan Gols do Centre Catalá interpretou “Els segadors”. Pero esta man aberta de Venezuela cara ao
exilio experimentaría máis tarde un grave dano ao sufrir un golpe de Estado o goberno de Rómulo Gallegos,
en novembro de 1948.

Os “perigosos” exiliados, o golpe do 24 de novembro de 1948 e o remate de lúa de mel do exilio
en Venezuela
A idea dun golpe de Estado non era novidosa nin collía por sorpresa aos venezolanos nin aos exiliados.
Carlos Delgado Chalbaud18 era o militar que comandaba o golpe. Este culto militar, que despois se convertería no primeiro e último presidente venezolano asasinado, estivera exiliado con Rómulo Gallegos en España
durante a ditadura de Juan Vicente Gómez. Ministro no goberno de Gallegos, mantiña unha gran desconfianza sobre os exiliados republicanos e con moita razón, pois moitos deles, agradecidos a Rómulo Gallegos,
levaban tempo armándose e incluso se tiñan ofrecido publicamente para defender a legalidade democrática
venezolana polas armas, igual que fixeran coa republicana española. Do Centro Republicano Español en
Caracas, Casa de España, saíron tres grupos armados para defender o goberno de Gallegos. Inmediatamente,
o centro foi tomado pola policía e unha gran cantidade deles foron detidos, algúns simplemente por seren
socios da Casa de España.
Doutra volta, unha vez vitorioso o golpe contra Gallegos, agromou a xenofobia nalgúns medios que declaraban a incompatibilidade entre os estranxeiros e a súa intromisión na política nacional. A Xunta de Goberno
estaba integrada por Carlos Delgado Chalbaud como presidente, Marcos Pérez Jiménez19 e Luis Felipe Llovera20
Páez. E outra vez moitos inmigrantes tiveron que exiliarse e marcharon a Cuba, Costa Rica ou México.
O novo goberno militar restabelece relacións con Franco a comezos de abril de 1949. Os exiliados republicanos coma Silvio Santiago ou Vázquez Gayoso continúan coas súas actividades normais, aínda que sen
moita publicidade. Así, o 14 de abril de 1949 a Casa de España tiña pensado a colocación de dous cadros, un
de Companys e outro de Castelao na súa sede. Rexeitado o permiso das novas autoridades por ser unha das
actividades prohibidas pola lei de estranxeiros, non foi até 1950 cando os dous cadros, xunto con outro de
Azaña, foron colocados.
A Comisión pola Unidade Galega que tentaba a unión dos centros Lar Gallego, Centro Gallego e Casa
Galicia, rendía unha homenaxe a Castelao no segundo cabodano do seu pasamento, o 9 de decembro de 1951,
no local do Lar Gallego en La Candelaria. Así continuaron as homenaxes o ano seguinte, 1952, cando o
Centro Gallego descubriu o busto que dende a República Arxentina fixera o escultor galego Domingo Maza
de Castelao. Tamén no cuarto cabodano, no Lar Gallego, falou en representación do Centre Catalá, Carlos Pi
i Sunyer, irmán de Augusto. A sexta homenaxe foi froito da irmandade do Lar Gallego e do Centro Gallego,
estando presentes representantes dos centros vasco, Lasarte, e catalán, Pi i Sunyer. Comezou o acto o presidente do Lar, Álvarez Núñez. Tamén falou Silvio Santiago como presidente de Sempre en Galiza, E. Ortega
y Gasset a titulo persoal e Xosé Velo, sonando ao remate do acto o himno galego.
17

Escritor e político venezolano (Cumaná, 1897-México, 1955). Deputado e máis tarde presidente da Asemblea Constituínte, senador e ministro de Relacións Exteriores. É o autor, entre outras obras, de Poda (1934) e Giraluna (1955) e descendente de galegos.

18

Militar e político venezolano (Caracas, 1910-1950). Presidente da Xunta Militar que gobernou o país entre 1948 e 1950.

19

Militar e político venezolano (Michelena, Venezuela, 1914 - Madrid, 2001) , foi presidente do país entre 1952-1958, período no
que impulsa as infraestruturas e realiza o cambio oficial do nome de “Estados Unidos de Venezuela” por “República de
Venezuela”.

20

Militar e político venezolano (Ciudad Bolívar, 1913 - Caracas, 1977), participou no golpe de Estado do 24 de novembro 1948 e
formou parte da Xunta de Goberno, formada despois do derrocamento de Rómulo Gallegos, entre 1948 e 1952.
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Recepción a Otero Pedrayo na súa chegada a Venezuela. Á dereita, S. Santiago e Pura Vázquez.

Os tres centros galegos, por cuestións máis persoais que políticas, mantiveron unha “guerra” na prensa
da época para encarar a unión. Así, en outubro de 1953 a discusión chegou ao seu cénit. Non se puñan de
acordo Lar e Centro. En 1954 renóvanse as directivas e Xosé Velo é elixido presidente do Lar. O 18 de abril
de 1956 o Lar celebra o seu décimo aniversario.
Con todo, o domingo 25 de marzo de 1956, o Centro Gallego (presidido por José Penido) e o Lar
Gallego (presido por Álvaro Rodríguez) fusiónanse baixo o nome de Lar-Centro Gallego, nunha asemblea
coa concorrencia de máis de 700 persoas das máis de 3000 con que contaban ambos os centros. A elección
da presidencia recaeu en Xoán Noya Gil, a vicepresidencia en Vicente Barcia Portela; o secretario foi Manuel
Parada Blanco, o vicesecretario José Gallego Pérez, o tesoureiro Antonio Somoza Outeiral, o vicetesoureiro
Eduardo Meilán Sánchez, o contador Alfonso Fontaíña e o vicecontador Antonio Conchado García.
Un día durou a fusión, e os tres centros tiveron que agardar até 1960 para se fusionaren baixo o nome
de Irmandade Galega de Venezuela, no antigo club Casa Blanca da avenida César Augusto Sandino en
Maripérez. Como ben dixera Silvio Santiago, un dos problemas da fusión residía na actitude de membros do
Centro e do Lar que fixeran “norma da difamación, e da calumnia un hábito”.21

Silvio Santiago García
É obrigado falar de Silvio Santiago (Vilardevós, Ourense, 18 de decembro de 1903)22, cando se fala dos
galegos en Venezuela. Este home, que comezou no anarquismo sindical con Ángel Pestaña, sufriu a represión
en carne propia e no asasinato do seu irmán en 1936 co golpe de Estado militar.

21

Dito ao autor polo xornalista de El Nacional Manolo Ponte Regueira, “Duende”, en Caracas, no ano 2000. Aparece tamén nunha
entrevista no mesmo xornal do 26 de marzo de 1956, p. 5.

22

Retornado a Galicia en 1959, escribiu as novelas Villardevós (1961) e O silencio redimido (1976). A primeira leva un prólogo de
Otero Pedrayo e unha “Carta íntima a Don Ramón” do mesmo autor da novela. A segunda, subtitulada “Historia dun home que
pode ser outro”, é de publicación póstuma e obtivo o Premio da Crítica.
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Detido e posto en liberdade foxe cara a Portugal (dende o seu Vilardevós natal), país no que permanece agochado á espera de documentación para fuxir. A policía portuguesa tiña ordes estritas de entregar ao
exército sublevado español a todos os fuxidos; a entrega significaba a morte. Silvio evoca toda esa tensión da
fuxida, da clandestinidade, en O silencio redimido, unha das máis interesantes novelas verbo da represión
franquista en Ourense, e se cadra en toda Galicia.
Silvio chega a Venezuela a través de Cuba, onde tiña familia. Dedicado ao xornalismo en Caracas, gaña
cun traballo científico sobre a enfermidade dos trópicos, o “mal de chagas”, o premio ao xornalista do ano en
1942. Participa activamente da vida do exilio español e galego no seu novo país de acollida. Axuda a moitos
exiliados, como ao anarquista Manuel Mora ou mesmamente ao seu irmán máis novo, que permaneceu con
el dende a súa chegada.
As diferenzas políticas no seo dos republicanos durante o seu período de goberno –tan ben expresadas
no primeiro capítulo de O silencio redimido– trasládanse con eles aos países de acollida. Membro do Lar
Gallego, Silvio Santiago é expulsado deste xunto con outros moitos socios. As expulsións e as baixas fan que
se funde en 1948 o Centro Gallego, e os anos pasados nese Centro constituirán a etapa máis rica e fecunda
de Silvio Santiago en Venezuela.

A revista Galicia, a outra filla de Silvio Santiago
A presidencia do Centro Gallego na etapa da dirección da política cultural por parte de Silvio Santiago
estaba en mans de Antonio Somoza Outeiral, un dos máis coñecidos socialistas da República en Cangas.
Silvio pasara do anarquismo sindicalista “pestañista” da súa mocidade e madurez a unha militancia galeguista cultural irrefreábel no exilio.
De Silvio foi a idea e a loita arreo para que o Centro Gallego editase os tres volumes do Diccionario
Enciclopédico Galego-Castelán de Eladio Rodríguez González. Os galegos, emigrados con moitas necesidades económicas e chegados na década dos 50, non entendían os postulados dos galegos exiliados dos anos
40. Estes, cunha militancia política e unha concepción nacional e cultural de Galicia, entendían a función da
emigración como unha reserva de liberdade e de economía para o mantemento de Galicia como peculiaridade nacional e cultural, singularidade prohibida e esmagada pola realidade da perda da guerra.
Unha parte importante das mensualidades dos socios do Centro Gallego serviu para o mantemento
da Real Academia Galega e a fundación da editorial Galaxia. Estas achegas serían impensábeis sen a proposta e a firmeza de Silvio Santiago, porque foi el quen as propuxo, quen as defendeu, quen as levou á
realidade.
Silvio non estará só na súa loita pola cultura en Caracas na revista Galicia; contara coa axuda, aínda
que dende a afastada Ciudad Bolívar, do cormelán José María Mosqueira Manso23, capitán de barco, ictiólogo, historiador, cartógrafo e biólogo, e tamén de Carlos Herrero Alonso.
Silvio non se conformou con traer a cultura galega a Caracas, foi máis aló, pois venezolanizou a cultura
galega de Cela ou Blanco Amor e conseguiu o que case ninguén conseguira, despistar as autoridades franquistas que rexeitaran a viaxe de Ramón Otero Pedrayo a Venezuela24, e convidalo para que trouxera o seu barroco
verbo a unha colectividade galega que non tiña o nivel histórico nin cultural que podía ter a de Cuba, Arxentina
ou Uruguai. A chegada de Otero Pedrayo representou un grande éxito, despois do infrutuoso intento levado a
cabo en xullo de 1954 e promovido polo Centro Gallego, do que dá conta o propio Silvio Santiago na entrega
IV das súas “Cartas al Miño” (Galicia, nº 10, xullo-agosto de 1954, p. 6), onde lemos que “Su viaje se malo23

No libro Catro vidas do exilio galego en Venezuela (2005), editado por AGER, de Xurxo Martínez Crespo, está reflectida a vida
e obra de Mosqueira Manso en Venezuela.

24

Frustrada en principio, a viaxe tivo lugar en 1956, entre polémicas e desacordos dos galegos de Caracas. O sector republicano
rexeitou aquela viaxe.
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gró” e aínda “el fracaso de su viaje a Venezuela”, ademais de outras referencias no mesmo número á cancelación, nese momento, da viaxe, feito que tanta decepción causou entre a colectividade galega de Venezuela.

Silvio trae a Eduardo Blanco Amor
O 22 de xullo de 1952 Eduardo Blanco Amor chega a Venezuela, convidado por Silvio Santiago para a
celebración do Día de Galicia en Venezuela. A idea de Silvio é contar cun personaxe da cultura galega todos
os anos entre a colectividade. Pero Silvio atrévese a máis e convida a Eduardo Blanco Amor a facerse cargo
da revista Galicia.
A presenza de Blanco Amor en Caracas marcou varios fitos. En primeiro lugar o bautismo do nome do
programa radial do Centro Gallego, “Sempre en Galiza”. Lembremos que Blanco Amor traducira o limiar de
As cruces de pedra na Galiza de Castelao e esa fora unha das causas da elección do nome. Durante a súa estadía en Caracas, Blanco Amor compón o “Himno a Castelao”, con música do mestre Antolín, e mantén unha
longa e sólida amizade co director de Cultura da República de Venezuela, Manuel Rangeles, e así mesmo co
escritor Mariano Picón Salas25 e co exiliado Santiago Magariños, ex-presidente do Instituto de Cultura
Hispánica en Madrid, expulsado por editar un poema de Miguel Hernández.
A pegada de Blanco Amor foi importantísima para a colectividade galega de Venezuela e ten unha permanencia no tempo a través desta revista Galicia, posibelmente a mellor de cantas se fixeron na emigración
galega en Venezuela.
Á sombra de todas estas liortas, estaba sempre Silvio Santiago, que loitaba cos caprichos dos escritores e coa intransixencia dos galegos na emigración, que non entendían a importancia de sementar cartos para
recoller cultura.
Pero non foron estas dúas as últimas visitas aos galegos de Venezuela da man de Silvio. Domingo
García Sabell veu recoller o talón prometido para Galaxia, e Camilo José Cela en 1953 veu de Bogotá a dar
unhas charlas que conseguira Silvio para el en varias universidades e na Biblioteca Nacional.

Silvio e Camilo
A estancia de Cela26 non foi unha simple visita. Froito da casualidade, o destino quixo que esta visita
tivese nome de libro, La catira, e sabor a polémica, porque o seu autor chegou a ser premio Nobel de
literatura.
Camilo José Cela chega a Venezuela convidado por Silvio Santiago. Non viña contratado polo presidente venezolano Marcos Pérez Jiménez, como en moitas ocasións se dixo. O resultado da súa visita podémolo ver nas páxinas da revista Galicia, no seu discurso, no seu poema... e na prensa local: conferencia na
Biblioteca Nacional, recepcións oficiais e proposta do libro –La Catira– por parte do ministro de Relacións
Interiores, Laureano Vallenilla Lanz, e non do presidente Marcos Pérez Jiménez.
Silvio conseguiu todas as conferencias ofrecidas por Camilo en Caracas, tamén as de Blanco Amor, e
todas as colaboracións xornalísticas que, sobre todo o segundo, publicaron en xornais como El Nacional e El
Universal. Pero a obra de Silvio non se reducía á cultura galega en Venezuela, senón ao mantemento económico da que quedara en Galicia. Velaí a gran calidade e cantidade de distintas plumas que escribían nesta
revista dende Galicia, cobrando e facéndoo cunha liberdade prohibida na escuridade da Galicia baixo a difícil posguerra.

25

Mérida, Venezuela, 1901 – Caracas, 1965. Ensaísta venezolano, autor, entre outros títulos, de: Hispanoamérica: posición crítica
(1931), Preguntas a Europa (1937), De la conquista a la independencia (1944) e a novela Odisea de tierra firme (1931).

26

Vx. Galicia, nº 8, setembro-outubro de 1953, pp. 12-16.
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As disensións persoais fan que en decembro de 1956 funde a Casa de Galicia, a derradeira das súas
obras asociativas. Sempre avogando pola fusión de todos os centros galegos da capital, en público a través
do seu programa de radio, tivo que loitar contra o dogmatismo e a desavinza dos que vían nel a capacidade
de organización que eles non tiñan. A Casa de Galicia, unha vez fundada, tiña máis socios que o Lar Gallego
e o Centro Gallego xuntos, máis de 3.300.
A historia da vida de Silvio Santiago é a da viaxe espiritual de ida sen volta. Retornado a Galicia en
1959, decátase de moitas cousas que a distancia e a ausencia que implican o exilio non lle deixaran ver. Desta
etapa de regreso a Galicia son os libros Vilardevós e O silencio redimido, ambos editados pola editorial pola
que el tanto loitara, Galaxia, verdadeiras obras de calidade para un obreiro da palabra, que sen lugar a dúbidas podería ter feito súas as palabras de Pablo Neruda “confeso que teño vivido”, engadíndolle: por Galicia.
Que a importante figura de Silvio non quede no esquecemento do anonimato é obriga de todos os que
amamos este país e ás súas xentes, que é un xeito de amar o mundo.

Xurxo Martínez Crespo
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