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Despois veu outra gran casualidade, atopar en México a viúva do cónsul da República española en Venezuela nos principais anos de inmigración irregular do Estado español á Venezuela.
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tiven a sorte de acceder e copiar parte do seu arquivo.
A última, que non derradeira casualidade, foi un correo electrónico do convalecente sobriño do Padre Basilio Barral, desde Carballo, contándome dun testemuño do seu tío, escrito
a máquina, que el tiña na súa casa, no cal narraba as condicións infrahumanas dos cidadáns
do Estado español confinados no campo de concentración de Guasina e do esforzo que fixo
por liberalos.
Quérolle agradecer a súa axuda a todo o persoal da hemeroteca de El Nacional, Daphne
Rojas, aos bibliotecarios da Biblioteca e Hemeroteca Nacional de Venezuela, e ás responsábeis
do arquivo e hemeroteca do xornal Últimas Noticias en Caracas.
Pepe, o do bar O’ Mexillón en Carballo, é un dos principais protagonistas deste libro, aínda
que non saia nel, porque sei do seu amor e interese polo seu tío, o Padre Basilio Barral. A vida
e obra do seu tío, un galego galeguista, bo e xeneroso ás ordes de Cristo, con Galiza sempre no
corazón e coa gaita con que levaba os indios warao a misa, non pode ser resumida neste libro.
Home de ben, é un dos esquecidos, torpemente, do noso país, que queremos rescatar.
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INTRODUCIÓN

Introdución

A entrada en vigor da disposición adicional 7ª da chamada Lei de memoria histórica
52/2007 permitiu equiparar os exiliados económicos cos exiliados políticos como vítimas
da ditadura, neste caso, da ditadura militar
do xeneral Francisco Franco.
A emigración de cidadáns do Estado español a Latinoamérica e ao mundo non é un
feito do pasado. Só en 2008, por concepto
de remesas, os cidadáns españois enviaron ao
Estado español 5.3391 millóns de euros, cifra
que o converte nun dos principias receptores
de divisas dos seus emigrantes.
Venezuela foi, a partir de 1939, un dos
principais países receptores de cidadáns españois, recepción que se dilatou no tempo coa
chamada bonanza petroleira, froito da primeira crise do petróleo dos 70, e coa reconversión industrial dos anos 80, que fixo que
este país do Caribe aínda recibise emigrantes,
galegos e canarios principalmente, entre o
ano 1980 e o 1984.
Venezuela é a clara mostra do espírito da
Lei 52/2007 e da súa disposición adicional
7ª. Recibiu en 1939 os primeiros exiliados
republicanos, nada máis que vascos pero, co
cambio do signo de goberno en 1945, abriu

as súas portas a todos os exiliados, rompendo
relacións coa ditadura franquista en 1945 e
reiniciándoas en 1949 co derrocamento de
Rómulo Gallegos a mans dunha xunta militar
encabezada por Carlos Delgado Chalbaud.
Este libro é a historia da negativa dun país
como Venezuela, que precisaba man de obra
cualificada na industria e no campo, á entrada
de inmigrantes orixinarios do Estado español
por razóns políticas e a historia dos que chegaron legal e ilegalmente ante a desesperación
da miseria e da falta de esperanza.
A pegada destes inmigrantes é tan grande
na sociedade venezuelana actual -o censo de
residentes ausentes venezuelano é o segundo
despois do arxentino-, que Venezuela non se
comprende a si mesma, na súa agricultura, na
súa industria ou na fundación e desenvolvemento das súas principias empresas culturais
e educativas, sen a achega de andaluces, asturianos, canarios, cataláns, galegos, madrileños
e vascos que, fuxindo dunha paupérrima ditadura, sufriron travesías que custaron vidas,
falta de traballo, falsas expectativas, desánimo,
xenofobia e fracaso, e que souberon repoñerse, perseverar e conquistar os venezuelanos até
chegar a ser unha das comunidades estranxeiras máis numerosa e mellor considerada.
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1 Estatísticas e datos pertencentes
ao Banco de España

Da ditadura franquista á democracia venezuelana.

O seu testemuño, escrito nos oitenta, é
unha rara peza para coñecer a situación en
que eran mantidos os inmigrantes irregulares
que chegaban a Venezuela.

Este libro ten tres eixos e tres protagonistas. Os eixos principais son a inmigración
vasca, ilegal e legal, a inmigración canaria e
a inmigración galega entre 1939 e 1958. Os
seus tres principais protagonistas son tres galegos que, cada un no seu papel, resumen a
historia, loitas e sufrimentos, da inmigración
ilegal do Estado español a Venezuela. Os tres
son galegos e tiveron un papel destacado nesta historia nunca antes contada.

Por último, o protagonismo do cónsul da
República española, representante do goberno
no exilio, o lugués Jesús Vázquez Gayoso. O
seu labor diplomático ante as autoridades venezuelanas entre 1945 e 1949 conseguiu que
moitos inmigrantes irregulares, procedentes
do Estado español e de todas as ideoloxías políticas, foran liberados dos campos de concentración e das dependencias policiais e militares
e foran admitidos no país como residentes.

Manuel Vilariño Santomé, capitán do Express e condenado a pena de confinamento en
Canarias pola súa pertenza ao sindicato anarquista Fraternidad Marinera da súa vila natal,
Moaña, Pontevedra, é o protagonista da travesía con 60 inmigrantes irregulares, durante
80 días, desde Canarias até Venezuela. O seu
internamento no campo de concentración de
El Trompillo e Guasina, no territorio indíxena dos warao e o seu traslado ao hospital da
Misión dos Capuchinos en Tucupita, porao
en contacto co outro protagonista desta historia, o Padre Basilio Barral.

O golpe de Estado contra Rómulo Gallegos
en 1948 fixo que se destruíse toda a documentación referente á liberalización dos inmigrantes irregulares2. A razón era a relación inconsciente que facían as forzas armadas golpistas
con respecto aos refuxiados republicanos exiliados e o goberno de Rómulo Gallegos. A casa
do cónsul, a súa residencia, foi saqueada por
unha turba, presumibelmente mandada polos
militares, a súa biblioteca destruída e toda a
documentación relativa aos homes e mulleres
acollidos polo goberno de Rómulo Gallegos,
que despois eran documentados cun pasaporte
da República española no consulado, foi destruída antes do asalto polo cónsul Gayoso.

A inmigración ilegal
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2 O autor falou coa viúva de Jesús Vázquez Gayoso, Felisa Abad, en
México DF en 2007, quen lle confirmou a destrución de toda a documentación do consulado e as razóns
que levaron ao cónsul a actuar así.

O Padre Basilio Barral, misioneiro ourensán, estudoso da cultura e lingua warao, levaba 20 anos entre os indíxenas cando en 1949
toma partido polos presos inmigrantes irregulares no campo de concentración de Guasina. O seu testemuño fixo que chegara até a
Asemblea das Nacións Unidas a súa denuncia
por medio do arcebispo de New York, o cardeal Spellman.

Este libro, na súa confección e na achega
de medios materiais precisos para a súa elaboración, sería imposíbel sen a colaboración
do Ministerio de Traballo e Inmigración,
Secretaría Xeral da Cidadanía Española no
Exterior e sen a Confederación Intersindical
Galega, departamento de Migración.

CAPÍTULO

1

Historia dunha emigración

A emigración a Venezuela
desde o Estado español

“Una idea justa en el fondo de una cueva
puede más que un ejército”
José Martí

Ti estás alí onde están os teus pensamentos.
Asegúrate de que os teus pensamentos
estean alí onde ti desexes estar.
Rabí Nachman
de Wrocław

CAPÍTULO 1

Historia dunha emigración
Antecedentes
A política migratoria de Castela en América

A emigración a América estivo, desde a
súa conquista por parte da monarquía castelá, estritamente regulada. A raíña Isabel non
deixaba marchar a América senón os seus vasalos, despois de se asegurar, ademais, de que
fosen verdadeiros cristiáns1. A partir de 1582
obrigaba a toda a xente que marchase ás Indias a confesar e comulgar antes de embarcar.
Así, só católicos e casteláns podían cruzar o
mar e asentarse e traballar como funcionarios
en América.
Co tempo foi cambiando a situación para
os orixinarios doutros reinos. Así, era posible
emigrar a América coa obtención dun permiso real. Este permiso real estaba taxativamente prohibido a xudeus, musulmáns, conversos
ou cristiáns protestantes.
En 1589 non se permite viaxar a América.
Esta prohibición ordenouse ao presidente e
aos xuíces da Casa de Contratación de Sevilla
e a todos aqueles que levasen o hábito de San
Xurxo e Santo Estevo, que debían pedir unha
licenza especial. A partir dese ano, precedendo
licenza real, está permitida a viaxe a musulmáns
ou xudeus recentemente conversos. Os seus fillos tamén precisaban dun permiso especial.
En 1596 o rei Felipe II ordena que sexan
declarados “estranxeiros” das Indias “… para
non estar nin residir nelas…” galegos, asturia-

nos e vascos por non pertenceren á Coroa de Aragón2, Castela, León3, Valencia,
Cataluña, as illas de Menorca e Mallorca
e Navarra.
Cando os portugueses pasan a ser
súbditos do rei Felipe II, a prohibición
tamén se lles fai extensiva e non cambia a
súa condición de estranxeiros.
En 1608 establécese que para que un
estranxeiro puidese ter a condición de
“natural” con todos os dereitos para “tratar e contratar” en Indias, tiña que residir
en España ou nas colonias durante vinte
anos ininterrompidos e dez deles tendo
bens raíces e casa propia, por un valor de
catro mil ducados, podendo estar casado
con “natural” ou filla de estranxeiros.
A estas prohibicións reais con instrumentos xurídicos como provisións, leis,
cédulas, debíanse unir as prohibicións da
Igrexa Católica por medio dos santos tribunais da Inquisición. No título XXVI
das Leis de Indias di: “Ningún novamente convertido á nosa Santa Fe Católica de
mouro ou xudeu, nin os seus fillos poden
pasar ás Indias sen expresa licenza nosa”.
Prohibiuse a viaxe a América a todo
“reconciliado, fillo ou neto de queimado,
sambenitado ou herexe…” A pena para os

1 Leis de Indias. Título XXX, Lei LIV,
pp 240/242
2

Ibidem, Título XXVII, Lei XXVIII

3
Delimitación da xurisdición do Adelantamiento do Reino de León solicitada
polo coronel Luján en 1596 e encargada
por Felipe II: «o dito adelantamiento parte estrema co Reino de Portugal, adelantamiento de Campos, Principado de Asturias,
Reino de Galicia, nesta maneira que segue:
que comezando desde terra de Zamora onde
vai dar o río de Balderaduey que é o que
divide a xurisdición do adelantamiento do
Reino de León co adelantamiento de Campos indo polo citado río (...) cara ás montañas de León ao lugar de Acevedo, Riaño
e la Puente, e de aí a terra de Baldeburón
e Abadía de Arvas, e de Arvas a terra de
Bania que é da xurisdición do correxemento
de León, e d alí á Ciana e a súa terra que
é do Conde de Luna até o Principado de
Asturias, que se divide por unha serra que
divide a xurisdición de Çiana que é deste
adelantamiento coa de Cangas que é de Asturias, e de alí ao lugar de Baldeprado que
é deste adelantamiento deixando á man dereita o lugar de Çerredo que é do Principado
de Asturias, e de alí aos confíns do Bierzo a
un lugar que lle chaman Burbia que é deste
adelantamiento, e de alí (...) até chegar á
raia de Galicia (...) e de alí baixa polos fins
do Bierzo (...)até chegar a un lugar que lle
chaman Lusio que é deste adelantamiento,
e de alí a Valdorras que é do Reino de Galicia até la Puente de Domingo Flórez que
é deste adelantamiento, e debaixo da dita
ponte (...) á Puebla de Sanabria e de alí a
un lugar que lle chaman Onor e a Carbajales de Alba, Alcanzas, Riego del Camino e
Paxares, Castrotorafe até chegar onde o río
Balderaduey se conduce no río Esla até Cerrecinos del Carrizal e Castronuevo onde se
comezou a citada marca».

19

transgresores destas estritas normas era a perda de todos os seus bens e o castigo físico público. O permiso de viaxar a América incluía
os escravos “brancos ou negros”, os xitanos e
os seus fillos criados, que non podían viaxar
sen real permiso.
En 1569 ordénase castigar a todas aquelas
persoas que vendesen ou comprasen licenzas
para viaxar a América, práctica moi común
na época, debido á dificultade para obtela.
A mediados do século XVI calquera comerciante estranxeiro4 que marchase a América tiña prohibido vender as súas mercadorías nun sitio distinto ao porto de chegada, é
dicir, non podía camiñar terra adentro e tiña
que vender escravos e mercadorías no mesmo
porto a que chegaba. En 1614 existían ordes
expresas de “que nas Indias non se admitía
trato con estranxeiros, baixo pena da vida e
perda de bens”.
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4 Que non pertencese aos reinos
de Castela, León, Aragón, Valencia,
Cataluña, Navarra e ás illas de Mallorca e Menorca.

proceso xurídico de variadas condicións e
sumas de diñeiro para poder permanecer en
América, requisitos que mudaron segundo
circunstancias e época.
Era albedrío do rei dos españois aceptar
ou rexeitar a composición. En caso de negativa, o estranxeiro debía abandonar América
e voltar ao seu país de orixe. Moitas veces, a
decisión dependía do tempo de permanencia do estranxeiro en América, do seu estado
civil, da nacionalidade da muller, de se tiña
ou non propiedades, da ausencia de informes negativos da Inquisición… Así, se tiña
para a monarquía española algúns ou todos
os requisitos anteriormente citados, era probable que co pagamento da suma estipulada
polo rei puidese permanecer indefinidamente en América.

A chamada “Composición”

A situación migratoria no
século XVIII

A composición era unha figura xurídica
mediante a cal unha persoa pagaba unha determinada cantidade de diñeiro para legalizar de dereito unha situación que desfrutaba
de feito.

Con motivo da declaración da guerra entre España e Portugal, o 30 de maio de 1704,
asínase unha real cédula pola que se confiscan
todos os bens pertencentes aos portugueses
residentes en América.

Aplicábase a composición a terras, escravos, encomendas, estranxeiros e moitas outras
situacións. A composición de estranxeiros facíase cando o rei mandaba unha fiscalización
de todos os estranxeiros residentes en América e o pagamento de diñeiro para arranxar a
situación daqueles que marcharan sen a debida licenza. Así, se algún deles non tiña licenza
outorgada polo rei español, tiña que legalizar
a súa situación por medio dun complicado

En 1792 comeza un período de maior
control sobre os estranxeiros nas colonias da
monarquía española en América. O 9 de febreiro de 1792 o marqués de Tajamar, desde
España, diríxese ao oidor Juan Nepomuceno
de Pedraza para advertilo do problema presentado coa gran cantidade de canarios que
marchan cara á provincia de Venezuela, que
causaba un gran prexuízo á agricultura e ao
comercio das illas.

Estes labregos canarios, ademais, chegan
ás colonias sos, sen muller nin fillos, abandonando as familias que tiñan nas illas. Pedíuselle ao oidor que fixese as xestións precisas para obrigar a volver a Canarias a todos
os homes casados cando os seus cónxuxes
permanecesen nas illas. Os solteiros que tivesen lexítima licenza si podían ficar sempre
e cando se dedicasen á agricultura. No caso
de dedicarse á lacazanaría, debían ser enviados a servir no exército.
Os estranxeiros nas colonias americanas
levantaban as sospeitas das autoridades españolas, pois moitos dos movementos subversivos viñan por influencia da Revolución
francesa ou de crioulos ao seu servizo, coma
no caso do fillo de canario e venezuelana
Francisco de Miranda.
Os problemas entre España e Francia foron de menos a máis e fixeron que os españois
extremasen as medidas contra os estranxeiros
en América até a Real cédula do 23 de marzo de 11795 dirixida ao presidente, rexente
e oidores da Audiencia de Caracas referente
“ á máis exacta observancia do prevido nas leis
contra os estranxeiros e, especialmente, os de nación francesa…”5
En 1797, despois dun intento de secesión de Venezuela contra a monarquía española, axústanse as medidas drásticas contra os estranxeiros e o gobernador e capitán
xeral recibe unha orde de expulsión contra
todos eles.
O Oriente venezuelano, fronte ás illas de
Trindade e Tobago, é o primeiro en sufrir
tal norma. O gobernador advirte do perigo
que representa a aplicación inmediata de

medidas tan radicais coma a expulsión de
todos os estranxeiros que considera un “risco
inoportuno”, pois o gobernador de Trindade aproveitaría a alteración e produciríanse
maiores dificultades.
O gobernador decide esperar uns días
para expulsar os estranxeiros residentes nas
costas próximas á illa de Trindade, no oriente
venezuelano. Decátase de que case todos son
franceses e, malia o papel de sedicioso do gobernador de Trindade e dos seus esforzos por
alporizar os habitantes da costa venezuelana,
coida máis axeitada a prudencia para non
causar malestar social. Non inclúe na orde de
expulsión os que teñan propiedades ou propiedades e familia, senón que restrinxe a orde
de expulsión a “os solteiros de cor, que son os
republicanos ou ‘citoyens’, como vulgarmente lles
chaman aquí ”6.
Nunha orde enviada ao tenente de xustiza maior de San Sebastián (no centro de
Venezuela), obsérvase que os biscaíños non
eran tratados coma españois senón coma estranxeiros7. Doutra volta, cómpre lembrar
que a conquista de América non foi obra do
Estado español, inexistente para a época, senón dos reinos de Castela, nun principio, e
despois do de Aragón. Moitas das nacións
e rexións do que actualmente coñecemos
como Estado español, na época da conquista
de América eran tratadas como estranxeiras
pola monarquía castelá e aragonesa. Así, o
3 de maio de 1792 faise referencia a unha
Orde sobre “non molestar os españois peninsulares nin insulares, xa que no son tomados
como estranxeiros”; só eran recoñecidos como
estranxeiros franceses, ingleses, holandeses,
alemáns, galegos, vascos ou de calquera
outra nación distinta á española.
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5 Archivo General de la Nación,
Venezuela, Sección Reales Órdenes,
T. XII, f. 287.
6 AGN. Sección Gobernación y
Capitanía General, T. LXV, f. 225.
7

Ibidem f. 143

A política de inmigración
da Venezuela independente
O nacemento da República
no século XIX
A independencia de Venezuela é un factor importantísimo para que o goberno do
país teña interese na traída de inmigrantes.
Vías de comunicación e inmigrantes son dúas
constantes imprescindíbeis para a formación
da nación venezuelana, despoboada polas
constantes loitas que chegaron alén das súas
fronteiras até liberar e fundar cinco novos estados da man de Simón Bolívar.
Un dos primeiros intentos de inmigración
organizada nos comezos da Venezuela independente débese á iniciativa empresarial dun
dos elementos máis relevantes da aristocracia
colonial: o marqués del Toro.
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Terratenente, sufriu a falta de man de obra
debido á fuxida dos escravos negros do traballo para se alistaren nos exércitos liberadores e
lograr a súa liberdade ao remate da guerra de
independencia. Desta carencia xorde a iniciativa do marqués que, pola súa influencia nos
pequenos grupos de independentistas venezuelanos, logra interesar ao novo goberno da
república independente sobre os beneficios
que lle proporcionaría á agricultura a man de
obra importada.

8 Colombia e Venezuela estiveron
unidas até 1830.
9 Que incluía a totalidade do territorio venezuelano actual.

Na prensa da capital venezuelana, Caracas,
publica un aviso ofrecendo catro hectáreas de
terra de labor a todo estranxeiro solteiro, e
seis aos casados, engadindo que tamén serían
aceptados os españois que, fuxindo da guerra
de separación e sufrindo a anarquía vixente
en España, queiran voltar a América e cola-

borar no progreso e na recuperación do novo
país. Todos estes ofrecementos non chegaron
a nada debido aos problemas da guerra de independencia.
A batalla final da guerra de independencia
en Venezuela, a batalla de Carabobo (1821),
determina o inicio dunha política diferente
para cos estranxeiros. A través da documentación encontramos un maior control no ingreso de estranxeiros na Venezuela independente
e a intensificación da represión dos cidadáns
españois que quedaron na nova República.
O Congreso da República de Colombia8
vota o 11 de xuño de 1823 unha lei referente
aos inmigrantes europeos e norteamericanos,
promovendo a súa chegada e instalación en
todo o territorio colombiano9. Delegouse no
Goberno todo o relativo á chegada da inmigración. Unha vez chegados a Colombia, consideraríanse naturalizados e desfrutarían de
todos os dereitos cidadáns, salvo algúns moi
específicos. Sería tamén responsabilidade do
Goberno que a elección destes emigrantes tivese como prioridade os labregos e artesáns.
Estes desexos quedaron moitas veces en
nada, pois moitos dos inmigrantes que chegaban ao país non tiñan profesión definida e,
moitas veces, máis que unha axuda resultou
unha carga para as repúblicas que comezaban
a agromar.
A falta de planificación e a absoluta falta de
control sobre as habilidades que dicían ter os
estranxeiros que chegaban como inmigrantes
a Venezuela foi unha constante na historia da
inmigración venezuelana. A través de múltiples formas e reformas realizadas para mellorar a calidade do inmigrante, sempre existiu

o mesmo problema: a pouca exixencia sobre
o oficio que debían desenvolver e o nulo control sobre a permanencia e asentamento nos
lugares a que eran enviados para repoboar.
Os inmigrantes non sempre se instalaron
nas zonas en que se precisaban, senón nas que
eles querían, segundo as súas eleccións persoais, dándolle máis importancia á súa propia
comodidade que aos requirimentos da súa
nova patria.
En 1824 Simón Bolívar trata, doutra volta, o tema da inmigración ao considerar que
contribuía “á maior ilustración e prosperidade
do pobo”10.

Venezuela independente.
1830. Fomento da
inmigración
A separación de Colombia e Venezuela
acontece en 1830 e cada unha continúa por
camiños separados na procura de fórmulas
axeitadas de fomento da inmigración. O 10
de xuño de 1831 dítanse normas para a naturalización de estranxeiros. O artigo 3º di:
“Os estranxeiros que, por faceren unha ou
máis campañas durante a guerra de independencia de Colombia ou outros servizos moi importantes a esta República e que, a xuízo do
Goberno e conforme a Constitución que o rexía,
dada en Cúcuta no ano de 1821, foron igualados aos naturais do país, menos naquilo no que
se requirise ser cidadán por nacemento, serano
tamén de Venezuela e non precisarán da cualificación de que fala o artigo anterior, para que
lles faga a declaración anterior”11.

Tres días despois, o 13 de xuño de 1831,
decrétase unha autorización ao Goberno para
promover “directa e eficazmente” a inmigración de elementos canarios. Ao día seguinte,
o 14 de xuño, derrógase a seguinte medida:
“Declárase insubsistente e de ningún valor
nin efecto a circular do xeneral Simón Bolívar,
datada no 9 de agosto de 1828, que lles prohibe
aos españois contraer matrimonio en Colombia,
durante a guerra de España”12.
O estado de guerra continuou até 1845,
ano en que o Estado español recoñece a independencia de Venezuela. Existía un grande
interese na importación de inmigración das
Illas Canarias, por considerar que a similitude de costumes, relixión e idioma cos venezuelanos redundaría na adaptación ao medio,
ademais de teren os canarios bos antecedentes
relativos á súa laboriosidade e honestidade13.
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Porén, malia o aparente interese polo fomento da inmigración canaria, no ano económico de 1834-1835 só se destinaron 6000
pesos para o programa14.
Pola Lei do 19 de marzo de 1837 o Congreso venezuelano resolve facer extensivas as
concesións que se outorgaron aos canarios
polo Decreto do 13 de xuño de 1831 a todos os europeos que estivesen dispostos a
ir para se dedicar á agricultura ou a outras
empresas útiles.
Os empresarios dedicados á importación
de inmigrantes poderían obter préstamos do
goberno, así como unha porción de terras destinadas ao mesmo obxecto, mais obrigándose
baixo fianza a traer os inmigrados no prazo
de 18 meses. De non cumprir este requisito,

10 Suárez, Santiago-Gerardo, Inmigración y naturalización, p. 8.
11 Villegas Pulido, M. A. Recopilación de leyes y decretos de Venezuela, T.
I., p. 115, Nº 92.
12 Ibidem, pp. 116/117 Nº 95
13 AGN Sección Interior y Justicia
T. XLI, f. 257.
14 Villegas Pulido, M. A. , f. 223

deberían devolver tanto o diñeiro coma as terras, máis a pensión correspondente ás terras
e unha multa do 3% mensual polo tempo
que retivesen o diñeiro no seu poder.
Creouse un Ramo de Inmigración, da
Sección de Inmigración e Indíxenas dentro
da Secretaría de Interior do Ministerio de Interior e Xustiza. O 22 de setembro de 1842 o
xefe do Ramo solicita a todos os funcionarios
correspondentes que fagan e envíen as listas
de inmigrados chegados ao país despois da
Lei de 1840.
En 1842 segundo as Relacións de Inmigrantes chegaron a Venezuela 342 canarios,
case todos coas súas familias, sendo os 342
só cabezas de familia.. Entre 1830 e 1840 hai
gran cantidade de inmigrados que solicitan a
súa carta de naturalización. No Rexistro de
1840 aparecen 552 solicitudes de inmigrantes canarios.
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En 1841 continúan chegando inmigrantes, sobre todo canarios, e comeza a tratarse
a traída de inmigrantes alemáns e italianos.
Nesta época o Goberno decide a creación da
Colonia Tovar, con poboación alemá traída
por Agustín Codazzi.

15 Velásquez, Ramón J. Pórtico en
Libro de Decretos del Poder Ejecutivo de Venezuela, por el Despacho
del Interior y Justicia, 1831-1842. p.
XXIX.
16 Hemeroteca IABN, Caracas, El
venezolano Nº 53, luns 14 de xuño
de 1841
17 Ibidem, Nº 54, luns 21 de xuño
de 1841

Aínda que a través da lexislación podemos
observar o interese na chegada de inmigrantes por parte do Goberno venezuelano, as
condicións económicas e sociais do país non
eran propicias para tal empresa, xa que a infraestrutura venezuelana non permitía un establecemento de inmigrantes axeitado.
Outro factor negativo para a chegada de
inmigrantes era o dos corruptos contratistas
de inmigración, que obtiñan unha ganancia

fabulosa coa traída desas persoas. Segundo
o Informe Codazzi do ano 1841, citado por
Ramón J. Velásquez, cada inmigrante traído
das Illas Canarias tiña un custo para os empresarios de 12 pesos por persoa; despois eles
cobrábanlle ao Goberno 40 pesos por cada
un. É interesante sinalar as condicións físicas
en que chegaban estas mercadorías humanas,
na peor das condicións.
“Pouco lles importa a estes especuladores en
home que estes sexan ou non de bos costumes,
sans e traballadores, nin que estean ben alimentados a bordo dos buques, pois o que eles
calculan é o modo de obter maior utilidade sobre cada persoa que conducen: así que o pobre
agricultor atopa polo regular homes preguiceiros
cheos de vicios, afeitos a mendigar o pan de porta en porta”15.
A prensa da época tamén influíu nas decisións e na política do Goberno. El venezolano
do 14 de xuño de 1841 advirte que moitas
persoas do País Vasco e sur de Francia queren
emigrar a América, engadindo: “esa inmigración biscaíña é, sen dúbida, a máis fermosa adquisición que pode facer calquera das repúblicas
americanas. Aquel é un pobo republicano polos
seus costumes, traballador, aseado, virtuoso e,
para os nosos ollos, inmellorable”16.
Aos poucos días, o luns 21 de xuño, outra
vez en El venezolano17 gababan a inmigración
vasca:
“Sería unha perda dolorosa para Venezuela a desa preciosa inmigración; e certo é que
despois de que situasen en Buenos Aires, Montevideo ou outro punto unha base, alí seguirá
dirixíndose a poboación biscaíña. Catrocentas
dezaseis persoas levou para Montevideo a Va-

lentica e deberiámonos apresurar a impedir
que aquela corrente continúe, cando podemos
traela ao noso territorio.
É evidente que se houbese alí un comisionado, a inmigración biscaíña viría a Venezuela.
O noso clima é preferible; temos tranquilidade
e orde pública; a viaxe aos nosos portos leva a
metade do tempo, a metade do custo e é moito
máis cómoda. As comunicacións entre este país e
o nativo dos emigrados son máis fáciles, prontas
e frecuentes. En fin, se o poder executivo o quere,
ten facultade, ten medios e ocasión feliz para
traer a Venezuela a máis útil inmigración que
se poida imaxinar. Non se avirán os altos funcionarios da República a meditar uns días sobre
materia tan importante?”
Os feitos foron outros moi distintos: nin chegaron os vascos nin o goberno pensou friamente
verbo a conveniencia de traer inmigración.
O sistema utilizado para traer inmigrantes era o dos “contratos de inmigración”, que
consistía en que o goberno contrataba cunha persoa a traída dun grupo de inmigrantes desde o estranxeiro e asinaba unha ou
varias obrigas de pagamento pola cantidade
de diñeiro investida nos billetes de barco
e gastos de instalación, que despois debía
retribuír o inmigrante.
Malia a campaña nos xornais venezuelanos
a prol da inmigración selectiva desde Europa,
a Axencia de Inmigración venezuelana instalada en París foi clausurada polo goberno venezuelano o 31 de xullo de 1843, pois non cumpría as funcións para as que fora aberta18.
Dos 1.100 inmigrantes entrados en Venezuela en 1842, 99719 era de orixe canaria.

As listas de inmigrantes, cos seus embarques,
barcos e nacionalidades, correspondían á Secretaría de Interior e Xustiza de Venezuela. As
listaxes de inmigrantes canarios non especifican nin a profesión nin a idade, aínda que si
especifican o nome e os apelidos e se pagaron
ou non o billete de barco.
O grupo de inmigrantes alemáns traídos
por Agustín Codazzi para repoboar o que
hoxe é a Colonia Tovar en 1843 si tiña unha
listaxe coas profesións de cada un deles, o
que demostra o desleixo dos empresarios da
inmigración canaria, que só estaban interesados no número de persoas que traían, no
pagamento da viaxe e pouco lles importaba
se tiñan un oficio válido para o futuro do país
de acollida.
En 1844 chegan a Venezuela 842 canarios20 en catro embarques. Dos novos inmigrantes, o 62% eran menores de 20 anos e o
34% eran nenos. Con capacidade de traballar
había só 55 persoas das que documentalmente se sabía que 16 non tiñan ningunha profesión ou oficio. Esta estatística es extrapolábel
aos 11.851 inmigrantes que entraron en Venezuela entre os anos 1832 e 184521
A Lei do 12 de maio de 1840 foi derrogada pola do 24 de maio de 1845. A Lei de
1840 recollía que non se debían introducir
“inmigrantes viciosos” e a de 1845 especificaba que non podían entrar “criminais inútiles,
contaxiados e viciosos” e especificaba que os
axentes que incumprisen a norma deberían
reembarcar e pagar a volta dos inmigrantes.
Porén, a Lei de inmigración de 1845
tampouco deu bos resultados segundo se
recolle nos textos dos debates no Congreso
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18 Ibidem, f. 20
19 Ibidem, T. CCLIII, ff. 1/15.
20 AGN. Sección Interior y Justicia, T. CCCXI, f. 7.
21 Archivo Histórico del Congreso
Nacional, Memoria de Hacienda, ano
1846, p- 25.

venezuelano e nas declaracións do Goberno. Entre 1845 e 1854 non hai mellora na
recepción e chegada de inmigrantes que se
asentan no país.
O presidente José Gregorio Monagas22
interésase polo tema da inmigración desde o
primeiro ano do seu goberno, en 1851. Pide
a introdución de “brazos útiles” e o fomento
da inmigración.
A prensa española queixábase do trato
dado aos emigrantes españois por parte das
autoridades venezuelanas. No xornal madrileño La Nación e no Diario Español pídese
unha “pronta e eficaz represión do escandaloso
tráfico que se está a facer en moitas provincias
de España, co obxecto de levar a algúns portos
de América os naturais do noso país e negociar
co seu sangue e co seu traballo…”23
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22 Entre 1851 e 1855. Aboliu a escravitude en Venezuela durante o seu
mandato.
23 La Nación, Nº 946, p. 1, Madrid, 13 de agosto de 1852
24 El Faro Nacional Nº 202, Madrid, 19 de xuño de 1853
25 López, José Eliseo, La nueva inmigración, El Nacional p. A-4 de 12
de decembro de 1976

A prensa española falaba da “brutal especulación” e do “inhumano comercio do inmoral
negocio” denunciando ante a opinión pública
que en Asturias, Euskadi e Galiza “se ocupaban os especuladores de sorprender a sinxeleza
dos seus habitantes coa perspectiva de riquezas
para acadar a súa aquiescencia e transportalos
a países onde, polos malos tratamentos ou polos
rigores do seu clima, perecen a maior parte, vítimas da súa boa fe, burlada pola máis infame
das ambicións”.
A prensa española da época insistía en
que se debían mellorar as condicións de vida
dos homes e mulleres no Estado español para
evitar a sangría humana que representaba
a emigración. Foron tantas e tan continuadas as denuncias na prensa española sobre o
tema, que o 10 de xuño de 1853 se asina en
Aranjuez un real decreto polo que se outorga

un crédito extraordinario de catro millóns de
reais coa intención de “socorrer a miseria que
aflixe algunhas provincias do reino”. Tres dos
catro millóns foron para Galiza e o outro para
as provincias limítrofes de Asturias, León e
Zamora24.
Unha nova lei de inmigración en Venezuela, en 1854, autorizaba o Goberno a traer
inmigrantes, promovendo cos propietarios
agrícolas a cesión de terras para eles. A lei recollía que estes debían traballalas por cinco
anos, como mínimo, cun día libre por semana, o luns.
O Goberno tiña a obriga de vixiar que nos
contratos de colonización os empresarios se
comprometesen a distribuír en propiedade
entre os colonos a maior parte posíbel dos terreos que se lles concedesen.
O 18 de maio de 1855, unha nova lei derroga a de 1854. Na exposición de motivos
dise que “…as leis sobre inmigración non produciron favorables resultados…”.
Un Decreto do 20 de abril de 1856, do
Congreso venezuelano, permite aos comerciantes caraqueños Silvestre Rodríguez e
Francisco Delgado traer 3000 inmigrantes de
Canarias, entre 1856 e 1859, coa condición
de que fosen menores de 50 anos e labregos
de profesión.
Entre 1832 e 1857 só entraron a Venezuela 12.610 inmigrantes, dos que 11.466 eran
canarios, 997 alemáns e 147 franceses25.

A Guerra Federal en
Venezuela 1859-1863 e a súa
repercusión na inmigración
A causa da guerra civil, Guerra Federal,
que acontece en Venezuela, esta deixa de
ser considerada como un país tranquilo a
que emigrar e empeza a representar un perigo. Ante a situación da guerra civil, moitos inmigrantes canarios decidiron emigrar
á República Dominicana. O representante
diplomático venezuelano en Dominicana,
Cristóbal Rojas, envía unha carta ao presidente venezolano, Manuel Felipe Tovar,
solicitándolle o permiso para inscribir estes canarios como venezuelanos no rexistro
consular, pois así o solicitaran xa que consideraban ter máis garantía de protección ao
abeiro da representación diplomática venezuelana que baixo a española.
En 1861 os canarios que fuxiron a Santo
Domingo solicitan licenza para volver a Venezuela, licenza que se lles concede26.
O goberno de Antonio
Guzmán Blanco
A inmigración
como política de Estado
A partir do goberno de Antonio Guzmán
Blanco27 é cando se pode falar en Venezuela
de inmigración e non porque a súa política
inmigratoria dese resultados positivos, senón
polo establecemento dunha política de Estado, coherente e continuada, para o fomento
da inmigración.
Entre 1846 e 1946 chegaron a América
máis de 50 millóns de europeos e, en 1930,

14 millóns emigraron aos Estados Unidos. A
Arxentina e o Brasil foron dos países máis favorecidos coa chegada de inmigrantes, preto
de 5 millóns, feito que modificou absolutamente a economía e o país.
Porén, en Venezuela, agás os inmigrantes
alemáns chegados á chamada Colonia Tovar
en 1843, ningún estranxeiro tiña moito interese en emigrar ao país caribeño, a non ser a
tradicional emigración canaria.
En xaneiro de 1854 queda paralizado o
proceso de inmigración a Venezuela. Unha
das teóricas causas deste fracaso era o exceso
de privilexios e exencións que tiñan os inmigrantes, que despois de dous anos de residencia en Venezuela eran considerados pola lei
como cidadáns de pleno dereito igual que os
venezuelanos, mais tamén cos mesmos deberes, pois nas épocas de guerra civil ou inestabilidade social todas as cargas sociais recaían
sobre os venezuelanos.
Isto causaba xenreira contra os inmigrantes e repercutía negativamente no inmigrante
no sentido de que non se integraba no país de
acollida. Así, o goberno venezuelano decreta
a imposibilidade e a falta de dereito, por parte
dos estranxeiros residentes en Venezuela, de
reclamar ningunha indemnización por danos
e perdas sufridos como consecuencia de conmocións políticas28.
En 1856 o consulado de Venezuela en Las
Palmas de Gran Canaria comunica ao Goberno venezuelano que o goberno español implementara unha serie de medidas para impedir
a emigración canaria a Venezuela, chegando
a dicir “inexactitudes respecto a Venezuela” segundo comunicou o cónsul Luis López29.
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26 A.A.N.H.Colección Manuel
Felipe Tovar, Carpeta 12, doc. 120.
27 Foi presidente en tres ocasións,
de 1870 a 1877 de 1879 a 1884 e de
1886 a 1887.
28 Perazzo, Nicolás, Historia de la
inmigración en Venezuela, T.II, p.
21
29 Ibídem, p- 25.

En 1860, regresado do seu exilio estadounidense o ex-presidente José Antonio Páez,
comeza unha campaña na prensa para o fomento da inmigración. Porén, as condicións
de Venezuela eran caóticas e moitos inmigrantes canarios morreran debido ás continuas guerras civís, feito que condicionou
unha morea de tensións diplomáticas co Estado español, exixindo a monarquía española
unha indemnización polos bens de canarios
asasinados en Venezuela.
Fermín Toro foi enviado como embaixador ante o rei dos españois para arranxar e
aplacar as exixencias dos españois. Dous buques da Armada real española foron enviados
a Venezuela para amedrentar o Goberno venezuelano, para seren atendidas as reclamacións
dos canarios residentes naquela ex-colonia. Se
nun prazo de 24 horas non eran atendidas racharían coas relacións diplomáticas.
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Foron os propios canarios residentes
en Venezuela os que lle exixiron á monarquía española que rebaixase as pretensións,
deixando para o labor diplomático de Fermín Toro un papel tamén destacado. Aínda
así, xa en 1869 o Estado español freara a inmigración canaria.
30 Troconis de Veracoechea, Ermita, El proceso de inmigración en Venezuela, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas 1986,
p. 108.
31 Previamente foran fundadas
a Colonia Tovar 1843, Numancia e
Chirgua. A Colonia Araira foi rebautizada máis tarde Colonia Bolívar.
Despois da Araira fundaríanse a Independencia ou Guzmán Blanco (con
franceses e cidadáns españois. Despois chegarían poloneses e italianos)

As colonias agrícolas
mixtas de 1870
“Siempre me parecerá barato poblar Venezuela”.
		
		

Antonio Guzmán Blanco,
presidente de Venezuela. 1882

O autócrata civilizador
A partir do goberno de Guzmán Blanco en 1870 comeza o proceso inmigratorio
a Venezuela de xeito considerable, xa que os
estranxeiros chegados até ese momento non
representaban unha porcentaxe relevante da
poboación venezuelana.
A usura, a escaseza de man de obra e a política administrativa ruinosa feriron de morte
o agro venezuelano. Cando en 1854 é promulgada a lei que libera os escravos, estes só
representaban o 0.76% da poboación. Nestes
anos o peso do traballo no campo recaía nos
traballadores asalariados, que eran obrigados
a traballar até a extenuación polos propietarios das terras para poderen pagar os dereitos
da terra. Así, do sistema escravista pasouse a
un de servidume dirixido polos propietarios
en detrimento das masas de traballadores30.
A primeira colonia agrícola fundada baixo
os parámetros do presidente Antonio Guzmán Blanco foi a Colonia Agrícola Araira31 en
1874. A idea era traer inmigrantes e colocalos en colonias agrícolas mixtas para que os
venezuelanos aprendesen as técnicas agrícolas
traídas de Europa e propiciar a mestizaxe entre os chegados e os nativos. A idea era que
os bos hábitos de traballo dos estranxeiros,
unidos ao seu sentido da responsabilidade,
redundasen beneficiosamente no comportamento do venezuelano. Isto, desde logo, era
só unha teoría.

O Decreto inmigratorio do
14 de xaneiro de 1874
“Los plátanos y cambures sólo se sembraban
para dar sombra a las de café”.
Francisco de Paula Álamo,
comisionado especial para verificar
o estado das colonias agrícolas en 1912

Venezuela abre por vez primeira as
súas portas aos inmigrantes
O Decreto do 14 de xaneiro de 1874
marca un antes e un despois na historia da
inmigración a Venezuela. No seu contido
estipulaba:
a) Que o goberno venezuelano custearía
o traslado, a hospedaxe e outros gastos dos
inmigrantes antes de residir nas colonias agrícolas ou con particulares.
b) A liberdade relixiosa e de ensino estaría
totalmente garantida.
c) Establécese una Dirección Xeral de Inmigración, unha xunta central, xuntas subalternas e axencias no Exterior para o trato cos
inmigrantes.
d) Os obxectos de uso persoal traídos polos inmigrantes quedan exentos de pagamentos fiscais.
e) Terán liberdade de contratar con quen
eles quixeren.
Créanse varios centros de acollida para a
inmigración en cidades como Puerto Cabello, La Guaira, Valencia e Caracas, centros
en que eran atendidos mentres non eran
“colocados”.

O goberno venezuelano establece o 10
de outubro de 1874 un premio anual para
a unidade departamental- o estado- de Venezuela que acollese máis inmigrantes. O
presidente Guzmán creou as sociedades cooperativas de inmigración en todas as cabezas
da división territorial administrativa venezuelana, integradas por catro venezuelanos e
dous estranxeiros, todos elixidos pola autoridade provincial.
A política migratoria de Guzmán Blanco ten
varios niveis. Moitos dos inmigrantes incorpóranse ao traballo agrícola ou como traballadores
domésticos en casas de familia, ou como xermolo incipiente das colonias agrícolas.
A Colonia Agrícola
Guzmán Blanco
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Á Colonia Agrícola Guzmán Blanco, en
Ocumare del Tuy, chegaron entre outubro e novembro de 1874, uns 75 inmigrantes. A maior
parte deles eran italianos, galegos e canarios.
Estes inmigrantes eran labregos, comerciantes, empregados domésticos, panadeiros
ou xornaleiros.
O xornal La Opinión nacional32, do 9 de
xaneiro de 1875, dicía:
Causa rexoube ver como chegan a Caracas
en partidas de a vinte, de a cincuenta e cento
os inmigrados das illas que trouxeron as dúas
barcas chegadas recentemente a La Guaira procedentes de Canarias.
O establecemento de inmigración está cheo
destes coma doutros futuros labradores dos nosos

32 La Opinión Nacional, nº 1729
do 9 de xaneiro de 1875, p. 2.

campos, e é digno de ver o coidado verdadeiramente paternal con que son aloxados, coidados
e mantidos naquel lugar que lles serve de depósito. Son todos homes robustos, deses que o pobo
chama de pelo en peito, mulleres novas e louzás,
rapaces que non necesitan outra cousa para seren homes senón o permiso de seus pais.
E isto non é nada. Segundo informes fidedignos, sabemos que nas illas se inscribiron xa máis
de dez mil persoas que devecen por vir a Venezuela
atraídas polas vantaxes do noso solo e polo alento
que deu o traballo honrado ao noso Goberno.
En Canarias non poden soportar xa os pesos
e as miserias con que a anarquía española se fai
sentir e, como o home é coma o caracol, que está
pegado á súa casa mentres non lle prenden lume,
aqueles laboriosos insulares abandónano todo,
patria e fogar, para vir a Venezuela na procura
dun e doutro ben, a favor da liberdade, da paz
e da protección ao traballo.
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Veñan todos, que aquí os recibirán os propietarios como ata o de agora: como pan quente”.
33 Zaeisza, Lasek, Colonia Tovar,
tierra venezolana, p.11.
34 A colonia Topo de Tacagua en
Catia, 1825, formada por escoceses,
foi a primeira en pechar. A Colonia
Numancia 1852-1853 pechou aos
dous anos debido á febre amarela e
á explotación dos colonos. Tamén
pechara a Colonia Pattison que durou
só uns meses e a Colonia Chirgua, de
dinamarqueses.
35 AGN Sección Ministerio de Fomento, nº 4, f. 64
36 O director de Inmigración era
Federico Fortique e incluía a colonia
Independencia.

Na mensaxe presidencial ao país a fins de
1875, aseguraba o presidente que entraran en
Venezuela, desde 1870, 12.083 inmigrantes.
As Colonias non funcionan
Lasek Zawisza33 asegura que a incomunicación, a mala administración e un andazo de
lagostas desanimaron a moitos colonos que
na súa maioría non só abandonaron a colonia, senón tamén Venezuela. Só a Colonia
Tovar pervive até o día de hoxe, próspera e
rica, malia ser a primeira e a única que non se
mesturou cos venezuelanos34.

Algunha autoridade local venezuelana
laiábase dicindo que “desgrazadamente os inmigrantes que foron á Colonia (Araira) eran
franceses e case ningún deles era agricultor. Algúns eran artesáns, outros obreiros e os demais
inclinados á preguiza”35.
Moitos dos colonos non soportaron o traballo, abandonaron o lugar e marcharon a
outros a realizar labores propios dos seus coñecementos e das súas aspiracións. Para 1881
só ficaban na colonia algún francés, algún italiano e algún venezuelano.
O comisionado aconsella, entre as medidas urxentes para salvar a idea orixinal da
colonia: “Introducir nela sequera oito familias
de agricultores canarios, porque eles son os que
mellor resultado dan ao país. Dar aos colonos a
propiedade legal daqueles terreos que teñan sementados de café ou cacao”.
En 1900 o descrédito das colonias era moi
grande. O director de Inmigración declaraba
que, dado que a colonia Bolívar-Araira non
dera os resultados esperados para o Goberno,
era mellor eliminala36.
A inmigración na
derradeira década do
século XIX
Estableceuse que nas Oficinas de Inmigración que tiña o goberno venezuelano no
estranxeiro debían prover os estranxeiros
con intención de emigrar a Venezuela dunha identificación. Así, unha norma emanada
do Goberno venezuelano en abril de 1891
estipulaba que “só se consideren como inmigrantes os individuos que veñan ao país sendo
portadores da cédula a que se fai referencia e

que, ademais, aparezan na lista de pasaxeiros.
Que segundo o número 7º do artigo 44 da Lei
XVI do Código de Facenda, debe presentar ás
autoridades do porto de chegada todo capitán
de buque procedente do estranxeiro”.

O 12 de agosto asinouse outro co empresario José Ramón Montes para a contratación
en Francia, Italia, Galiza e Alemaña de 5000
inmigrantes. Segundo o contrato, no seu artigo 7:

O 7 de xaneiro de 1893 o presidente de
Venezuela, xeneral Joaquín Crespo, emite
un decreto sobre inmigración. O goberno de
Crespo comprometíase a asignar ás compañías ou particulares que desexasen establecer
colonias agrícolas os terreos baldíos que solicitasen, sempre que os cultivasen no prazo de
catro anos a partir do día de posesión deste.

“Os emigrados serán, na maior parte posible,
xente de campo con familia e o resto xornaleiros
e artesáns, e non se poderán traer individuos de
relixión israelita”37

O 23 de febreiro do mesmo ano, ditan
un decreto verbo o mesmo asunto, en que se
dotaba de responsabilidades aínda maiores as
xuntas de Inmigración e os axentes de información establecidos en Europa para atraer
inmigrantes a Venezuela.
O 6 de marzo de 1893, o Ministerio de
Fomento de Venezuela subscribe un contrato
co empresario Antonio Pérez Perera en que
este se compromete a traer ao país 12.000
inmigrantes con coñecementos agrícolas e
en grupos de 500, nun lapso de tempo de
tres anos. Os inmigrantes eran na maioría
galegos e canarios. Poucos días despois, o 18
de marzo, o Ministerio asina outro acordo
con Federico Bethencourt Montes de Oca
para o ingreso en Venezuela de 10.000 inmigrantes canarios nun prazo non maior de
catro anos.
O 10 de xuño dese mesmo ano o empresario José Boccardo asina outro contrato
por 12.000 inmigrantes europeos e das Illas
Canarias e dos Azores, para a agricultura e o
servizo doméstico.

O 5 de outubro de 1893 os ministros venezuelanos de Obras Públicas e Fomento asinan un contrato co empresario José Boccardo
moito máis ambicioso que o anterior. Desta
volta o empresario Boccardo38 comprométese
a formar en Europa unha compañía anónima39 para traer a Venezuela, antes de 1897,
douscentos mil inmigrantes europeos; belgas,
españois, vascos, galegos, franceses, suízos,
italianos meridionais, canarios e portugueses
dos Azores.
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O empresario comprometíase a fundar
no territorio virxe da Guayana, no que hoxe
é o estado Bolívar, tres cidades con 50.000
inmigrantes cada unha delas. Cos 50.000 inmigrantes “sobrantes” fundaríanse outras 10
cidades, con 5000 inmigrantes en cada unha
delas en diversas partes de Venezuela.
O empresario contraía o compromiso
contractual de que en cada unha das novas
cidades debía existir unha praza de 150 metros por cada lado da que nacerían, en liña
recta, oito grandes avenidas, de 25 metros de
largo con beirarrúas e con árbores sementadas
a unha distancia de 15 metros unha da outra.
As cidades debían ter, ademais, un teatro e
edificios para todos os servizos públicos, luz,
saneamento, fontes públicas, etc.

37 Villegas Pulido, M.A. Recopilación de leyes y decretos de Venezuela.
Nº 5660, p. 95
38 Op. Cit. Nº 5700, PP 119123.
39 Cun capital de cincuenta millóns de bolívares para dar cumprimento ao contrato

A duración do contrato era de 50 anos nos
cales o empresario obtería beneficio do cobro
das novas cidades. Este megaproxecto nunca
se levou a cabo.
O 26 de agosto de 1894 entra en vigor
unha nova Lei de inmigración na cal, entre
outras cousas, se protexía os inmigrantes, en
igualdade de dereitos cos venezuelanos.
Outro contrato asina o Ministerio de Fomento co empresario Esteban Marré para
constituír a Sociedad de Inmigración Agrícola de Venezuela, co compromiso de traer
os inmigrantes suficientes para o fomento da
agricultura40.
O 10 de marzo de 1896 asínase un novo
tratado, con Manuel Galvís, que se compromete a traer en sete anos 60.000 inmigrantes europeos. Suízos, “americanos do norte”
irlandeses, italianos, españois, galegos, alemáns, holandeses e italianos, dos dous sexos
e entre 10 e 60 anos, para establecer colonias
en terras improdutivas41.
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Século XX
O ditador Juan Vicente Gómez e a súa
desconfianza cara aos estranxeiros
O ditador Juan Vicente Gómez gobernou 27
anos Venezuela, entre 1908 e 1935, anos en que
a inmigración decaeu de xeito considerábel.
40 Villegas Pulido, M.A, Nº 6144,
pp 16-17.
41 Nunca chegou a realizar a contratación no estranxeiro.
42 Ibidem, tomo XXXV, páxina
469/485

O 8 de xullo de 1912 promulga unha Lei
de inmigración e colonización, na cal crea
unha Xunta Central de Inmigración composta por 15 membros, dos que oito pertencerían
a asociacións agrícolas, mercantís, gandeiras e
industriais e catro serían estranxeiros.

Na lei recomendábanlles aos axentes de
Inmigración no estranxeiro facer publicidade
para que os europeos se interesasen en emigrar a Venezuela, pero “sen facer exaxeradas
promesas que logo non se poderían cumprir”.
Na lei, no seu capítulo terceiro, establece a
prohibición da entrada aos que non fosen de
raza europea, aínda que se permitiu a entrada
a xaponeses en 1918.
A propia lei, no seu capítulo VI, artigo 34,
describe como deben ser os buques destinados ao transporte de inmigrantes:
“Cada persoa terá dereito a ocupar un espazo de 1.30 metros cadrados se a altura da ponte
é de 2.28 metros; de 1.33 se a altura é de 1.83
e de 1.49 metros se a altura da ponte fose de
1.66 metros. Os nenos menores dun ano non
estarán comprendidos neste cálculo, e dous nenos
menores de oito anos serán contados coma un
pasaxeiro” 42.
A mesma lei concedíalle ao Executivo a
facultade de establecer unha Oficina Central de Colonias, baixo as ordes do Ministerio de Fomento, que se encargaría de levar
un libro con todas as leis, decretos e disposicións dos territorios colonizados e de
rexistrar os contratos, actos públicos relativos á inmigración e colonización, vendas,
doazóns, etc.
A mesma lei, no seu artigo 93, por primeira vez na República de Venezuela, tomaba en
consideración as terras indíxenas. Unha vez
que unha colonia agrícola chegase aos 1000
colonos, sería organizada administrativamente como parroquia ou municipio baixo a dependencia do Goberno central.

Con esta lei derrogábase a do 26 de agosto de 1894. Polo Decreto do 8 de agosto de
1912 entrou en vigor o Regulamento da Xunta Central de Inmigración, dos seus axentes
nos portos de desembarco de inmigrantes e
das xuntas subalternas.
Xa daquela, a finais do XIX, asinárase
unha gran cantidade de contratos para traer
inmigrantes coa finalidade de poboar o país
e fundar vilas e centros agrícolas. A nova lei
non aborda o tema dos contratos xa asinados,
do que se desprende que foran anulados pois
ningunha colonia ou vila foi fundada ao abeiro da anterior lexislación.
O 17 de decembro de 1935 morre o xeneral Juan Vicente Gómez e o seu sucesor, o
tamén xeneral Eleazar López Contreras, terá
que se enfrontar ao problema humanitario
que representaron centos de milleiros de desprazados no Estado francés, á espera de seren
acollidos por calquera país. Estes refuxiados
sumábanse aos xudeus perseguidos polos alemáns que deambulaban por Europa sen posibilidade de ser recibidos.
A historia da inmigración en Venezuela
dará un cambio radical por motivos alleos á
súa vontade. A guerra civil española e o inicio
da segunda guerra mundial en setembro de
1939 fará deste país un dos principais receptores de inmigración e un dos primeiros en
construír centros de internamento para inmigrantes irregulares de todo o mundo.
O século XX comeza en Venezuela coa
morte do ditador Juan Vicente Gómez o 17
de decembro de 1935. A partir desa data
Venezuela pasará a ser un país construído
por diversas vagas de inmigrantes e nunca

volverá ser o mesmo Estado feudal, anacrónico e atrasado.
A saúde mental do inmigrante
segundo a psiquiatría venezuelana
Francisco Herrera Luque
Segundo o censo de 1940, Venezuela tiña
un 8% de persoas de raza branca43. Desde
1840 até 1939, a inmigración é practicamente inexistente. Durante todo o réxime
colonial do Estado español en Venezuela e en
América, a inmigración de estranxeiros estaba
prohibida e en douscentos anos emigraron a
América 150.000 peninsulares2. “Non poden
ser comerciantes nas Indias, nin tratar, contratar, nin sequera pasar a elas os estranxeiros dos
reinos de Castela e León en por si nin por terceiras persoas”3. A Venezuela, pola pobreza da
provincia, a penas veñen uns vascos en 1740.
Segundo o psiquiatra venezuelano Francisco Herrera Luque, a emigración era un drama
psicolóxico. Durante a súa estadía no Estado
español, entre 1952 e 1955, di: “observamos
un número excesivo de psicópatas, epilépticos e
tolos que se embarcaban para estes lares”4. O psiquiatra venezuelano referíase á emigración de
xudeus, republicanos e dos obreiros e labregos
que en masa emigraran a Venezuela, a partir
de 1939, e que representaban a case totalidade
dos estranxeiros residentes en Venezuela.
Aínda así, asegura que no acto de emigrar non é tan simple a relación de causa
e efecto entre as necesidades económicas e
a vontade de desarraigo. Para o psiquiatra
venezuelano non é nada fácil “decidir que
a solución dun problema económico estriba
en tomar un barco e cambiar de país, aínda
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que a realidade de ultramar se presente coas
cores máis vivas e esperanzadoras. Emigrar
significa rachar coa nosa existencia cotiá, cos
nosos valores, afectos e historia. Non é logo
por este simple feito un home excepcional o
emigrante? Quen emigra fai un suspenso na
súa existencia. O exiliado, coma o inmigrante, é un home que deixa de vivir atrapado
pola futurización forzosa. Ese é o primeiro
problema que sofre o presidente desde o momento en que se propón emigrar. Nese intre,
son moitos os presuntos viaxeiros que dan a
volta na estación da vila, como ben puiden
ver. Non é nada doado romper co seu medio.
Desarraigarse dos seus valores cotiáns. A proba está en que o que emigra é unha mínima
expresión do que non emigra”.

Poboación do
Estado español
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28.795.333 habitantes

Ano

Emigración

1947

15.246

1948

20.928

1949

44.835

1950

59.137

1951

61.334

1952

61.015

1953

50.718

Total

Segundo o psiquiatra, a Venezuela, en cinco
anos, emigrou un 1.5% da poboación do Estado
español, que é unha porcentaxe insignificante.
Porcentaxe de inmigrantes
dentro da poboación psiquiátrica
venezuelana
Segundo Herrera Luque, para unha porcentaxe de inmigrantes en Venezuela dun 4%
na poboación, no Hospital Psiquiátrico de
Caracas tiñan unha representación do 15%6,
do que conclúe que nun país como Venezuela o inmigrante, con respecto ao venezuelano, ten unha tendencia á psicose dun 400%
e que, por cada 100 inmigrantes residentes
en Venezuela, un 1.6% sofre algunha doenza
mental cada ano.

313.2135

   

43 Herrera Luque, Viajeros de Indias

Edificio da Compañía Guipuzcoana
en La Guaira. A Compañía
rompeu o monopolio castelán na
inmigración e comercio coas Indias.
Foto do autor.
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Inauguracion da estatua a Bolivar
en Caracas, 1847, durane o goberno
de Antonio Guzmán Blanco.

Bolívar, primeiro presidente da Gran
Colombia, foi defensor da inmigración a
América desde Europa.
Debuxo de Bolivar por José María Espinoza.
Lápis sobre papel.
Bogotá, 1828
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O presidente Joaquín Crespo, 1893.
Foto William Nephew King
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O presidente Castro e os seus
ministros. Para a época, Venezuela
era unha economía agraria, na cal
primaba a exportación do cacao e
do café. Até 1936 coa explotación
do petróleo, Venezuela non
entra na economía moderna
da era industrial.

Compañía Trasatlántica de Barcelona.
Linea española a Venezuela
y Colombia.
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Escuadron 1893. As guerras intestinas
arredaban a inmigración de Venezuela.
Foto William Nephew King. 1893

Ferrocarril en Venezuela. Construído
por inmigrantes e en mans alemáns. A
bonanza petróleira determinou o seu
peche e a contratación de inmigrantes
para contruir autoestradas.

Traballadores venezuelanos
construíndo estradas ca 1920.

Selos emitidos no Estado
francés, de axuda aos exiliados.
Os da foto eran propiedade do
cónsul da República española
en Caracas (1945-1949) o
lugués Jesús Vázquez Gayoso.
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Tren do peirao de La guaira a Caracas.
Todos os inmigrantes tiñan que coller
este tren para chegar á capital.
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Traballador petroleiro. A bonanza
petroleira coas exportaciós na
entreguerra e na reconstrución de
Europa despois da segunda guerra
mundial, fixo que Venezuela fose o
principal punto de inmigración de
Latinoamérica a partir de 1940.

Unha sociedade en auxe. Aparcadoiro
de coches con ascensor na cidade
de Caracas, comezos de 1940. Os
inmigrantes chegados do Estado
español, principalmente galegos e
canarios, proviñan de sociedades rurais
en que a tracción animal era o máis
común, incluso nas cidades.
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Familia de labregos 1939. Venezuela
entraba no século XX en 1936 coa
morte de Gómez.
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Caracas 1920 palacio federal e
universidade. A capital non chegou
a ser unha gran cidade senón a
partires de 1958.

Palacio presidencial de Miraflores. Caracas.

Palacio de Miraflores e arredores en 1910.
Caracas era unha vila rural grande
para a época.
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No interior de
Venezuela aínda eran
comúns as vivendas
en palafitos 1939.

Praza Altamira.
Caracas 1945.

Universidad Central de
Venezuela 1918.

47

Arturo Uslar Pietri presidente do ITIC
foi un firme defensor da inmigración
vasca a Venezuela en 1939.

Embaixador Caracciolo Parra ante o
Estado español franquista. Foi ministro
de Exteriores con López Contreras.
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Membros da Xunta Revolucionaria
(1945-1948) que abriron as portas
á inmigración do Estado español a
Venezuela. O primeiro pola dereita é
Gonzalo Barrios, que estivera exiliado
no Estado español e en Beluso,
Galiza, con Rómulo Gallegos,
entre 1933 e xaneiro de 1936.

Colonia Tovar. Descendentes de
colonos alemans. É a única colonia que
sobrevive na actualidade.

Marcos Pérez Jiménez en 1955.
Foto arquivo © Xurxo Martínez Crespo

Foto de Juan Liscano 1946
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O min. RR.EE. Caracciolo Parra
Pérez. Despois sería embaixador no
Estado español franquista 1939.
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O presidente
Cipriano Castro.
En 1904 sufriría
unha agresión
internacional xunto
a un bloqueo
por unha débeda
contraída con países
europeos e Estados
Unidos. Barcos da
Gran Bretaña, EUA,
Italia e Alemaña
bloquearon o porto
de La Guaira e
ameazaron con
invadir o país.

Transmisión de mando entre López
Contreras e o novo presidente Isaías
Medina Angarita, 1941. Venezuela
pechou as súas fronteiras, malia a
actitude humanitaria de Contreras,
que permitiu que dous barcos alemáns,
con xudeus, desembarcasen en
Venezuela en 1938.
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Isaías Medina Angarita, presidente
entre 1941-1945, sinalando nun
mapa a capital estadounidense, 1942.
Malia manter relacións co Estado
español franquista, declarou “persona
non grata” o embaixador Sangróniz e
expulsouno en 1943 por intromisión
en asuntos internos venezuelanos.
Sangróniz representaba os intereses
da Alemaña nazi e de Franco en
Venezuela e xunto á súa actividade
diplomática realizaba un traballo
secreto de información sobre as
actividades dos exiliados.

O militar
estadounidense John
Pershing co presidente Juan
Vicente Gómez, 1925.
Foto Luis F. Toro
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Vista de Caracas en 1902.
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Simón Bolívar na praza
Bolívar en Caracas.
Esta céntrica praza
era punto de reunión
para os inmigrantes.
Por unha banda
ofrecían a súa man de
obra como labregos
ou albaneis e eran
recollidos polos patróns
pola mañá cedo.
Durante a segunda
guerra mundial
improvisábanse
pequenos grupos
de oíntes de radio
que seguían os
acontecementos
bélicos de Europa e as
accións da resistencia
antifranquista.

Praza Venezuela, 1945. Caracas era
daquela unha grande cidade. Opulenta
e cun tráfico impensábel na destruída
Europa ou no depauperado Estado
español franquista.
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Mercado caraqueño
en 1920.
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Juan Vicente Gómez presidiu e dirixiu
Venezuela, até a súa morte o 17 de
decembro de 1935, como se fose unha
propiedade agrícola. Mudou a capital
para Maracay, lugar en que vivía, e
pechou as portas á inmigración por
considerala perigosa.
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Pasando o ferro
á bandeira
venezuelana.

Estrada do poro de La
Guaira a Caracas 1940.
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A política construtora do ditador Pérez
Jiménez permitiu colocar moita man
de obra inmigrante desempregada. Na
foto Avenida La Nacionalidad.

Imaxe dunha Caracas
semirural en 1939.
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1939. Os xudeus
foron os primeiros
A entrada dos xudeus
Conferencia de Evian, 1938
As leis racistas da Alemaña nazi determinaron que o presidente dos Estados Unidos,
Franklin Delano Roosevelt, convocase unha
xuntanza internacional no balneario francés
de Evian, entre o 6 e o 15 de xullo de 1938,
para arranxar a situación dos milleiros de refuxiados xudeus que tentaban saír de Alemaña e Austria ante a situación asfixiante que
vivían coas leis racistas do goberno de Hitler,
instalado en Alemaña desde 1933.
Na historiografía moderna xudía a Conferencia de Evian, o fracaso dos seus resultados,
resultou ser unha luz verde para o goberno
alemán cometer un xenocidio que quedaría
impune de ter gañado a guerra.
A situación migratoria dos xudeus é importante e grave, nese momento, porque coincide no tempo coa do exilio republicano e
o peche de fronteiras internacional.
Na Conferencia de Evian tomaron parte
32 Estados, entre os que estaban a Arxentina, Australia, Bélxica, o Brasil, Canadá,
Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia,
Gran Bretaña, Holanda, Noruega, República
Dominicana, Suecia, Suíza… así como representantes da Axencia Xudía, do Congreso
Mundial Xudeu, entre os que estaba S. AdlerRudel como representante da delegación alemá na Conferencia, malia ser expulsado de

Alemaña polos nazis, a que despois sería primeira ministra, Golda Meir, e delegados da
Sociedade das Nacións.
Entre os asistentes estivo o que sería o
primeiro presidente de Israel, Chaim Weizmann, que declarou ao xornal Manchester
Guardian : “O mundo parece estar dividido
en dúas partes –aqueles lugares nos cales os
xudeus non poden vivir e aqueloutros onde
non poden entrar.”
A Conferencia foi convocada tanto por
razóns humanitarias como políticas. Algúns
dos países convidados, potencias mundiais
daquela, como a Gran Bretaña, tiñan espazo
territorial dabondo, dentro do seu Imperio,
para aloxar estas ducias de millóns de xudeus
que remataron nas cámaras de gas ou mortos
de inanición nos guetos. Australia e Canadá,
dominios británicos xigantescos e con escasa
poboación, puideron cumprir ese cometido.
A Gran Bretaña presentou a Declaración Balfour en 1917, pola que que se declara favorábel á creación dun “fogar nacional para o pobo
xudeu”1 no Mandato Británico de Palestina.
Porén, por atrás apoiaba a inestabilidade na
zona, segundo os xudeus, aceptando os requirimentos da poboación árabe-palestina que
protestaba pola grande cantidade de xudeus
que entraban en Palestina para se asentar, desprazando a poboación árabe.
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1
No texto fala dun “national
home for the Jewish people”.

Estados Unidos, xunto con Australia e
Nova Celandia, marxinou os xudeus por
consideralos unha etnia de difícil asimilación.
Outros dos países presentes tiñan suficientes
problemas internos como para aceptar refuxiados. A crise de 1929 aínda estaba presente en moitos países, con gran desemprego
interno. Outros Estados vían os xudeus como
grupos inasimilábeis a que as estritas leis relixiosas ou incluso alimentarias facían de difícil entendemento para a poboación do país
de acollida.
A Conferencia de Evian amosou a cara
verdadeira do mundo. Mentres todos os delegados apoiaban e se compadecían da situación dos xudeus en Alemaña e Austria, ningún país aceptou a entrada2 de refuxiados no
seu territorio.
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O goberno alemán comentou que resultaba abraiante como os países estranxeiros
criticaban o seu goberno, polo trato e as leis
contra os xudeus, e que ningún dos participantes na Conferencia de Evian se dignase a
recibilos nos seus países.
Un fracaso de Conferencia

2
A excepción foi a República
Dominicana do ditador Leónidas
Trujillo, que aceptou o ingreso de
100.000 xudeus no seu país. No fondo subxacía a idea de cobrar por eles
e frear a inmigración de negros haitianos con brancos europeos.

Malia o título, tanto os representantes
británicos coma os estadounidenses saíron
convencidos do éxito da Conferencia. Lord
Winterton, no seu informe ao goberno británico, declaraba que era posíbel que ben que
non se chegara a conclusións unánimes si se
chegara a conclusións satisfactorias. A maior
parte dos delegados á Conferencia amosaron
a súa boa disposición para modificar as súas
leis migratorias e admitir nos seus Estados os
xudeus alemáns e austríacos.

Un comité en Londres fixo un seguimento para que os acordos a que se chegara na
Conferencia se levasen á práctica, indicando
que o Goberno alemán tiña a intención de
chegar a un acordo cos países interesados en
recibir estes xudeus. Foi precisamente Lord
Winterton quen declarou que pensaba establecer os refuxiados xudeus en Kenia ou no
norte de Cimbabue. Malia as intencións de
Winterton, a realidade era outra. O ministro do Interior inglés lembráballe ao Lord a
existencia dun sentimento reflectido no Parlamento contra a admisión de xudeus en territorio británico.
Malia as intencións de Lord Winterton,
ningún dos políticos británicos da época podería chamarse amigo dos xudeus. O propio
Winterton era antisionista e contrario á emigración xudía ao Protectorado británico de
Palestina. Winterton e Lord Samuel fixeron
varias propostas para unha política futura
da Coroa Británica en Palestina. Unha das
propostas era limitar a porcentaxe de xudeus
en Palestina a un 40% da poboación total
do Protectorado e a prohibición expresa da
venda de terras a xudeus nalgunhas áreas e a
limitación de vendas noutras.
O goberno canadiano tamén puxo as súas
normas cada vez máis difíciles para a entrada dos xudeus. Unha delas era que os xudeus
que pretendesen establecerse no país norteamericano debían contar cunha cantidade
que oscilaba entre os 10.000 e os 15.000 dólares estadounidenses.
O único resultado tanxíbel da conferencia
foi a formación do Comité Intergobernamental (CI) que foi creado só para se facer cargo da
cuestión de refuxiados de Alemaña e Austria.

O Comité Intergobernamental non estaba
ben formado. Vinte e sete dos trinta e dous
membros do CI enviaron un delegado na primeira xuntanza, en Londres, o 31 de agosto.
A maior parte deles non sabían nada sobre a
Conferencia de Evian e non estaban interesados na asistencia. Preguntáronlle ao Departamento de Estado estadounidense polas posibilidades de reasentamento dos xudeus no
seu territorio e George Rublee3, mediador estadounidense, falou do seu fracaso no intento
de convencer os países latinoamericanos para
que fosen máis permisivos e deixasen entrar
refuxiados xudeus.
Gran Bretaña e Francia eran practicamente un adorno no Comité Intergobernamental. A estas alturas todos os membros do Comité sabían que a situación era
desesperada e que nada se podería resolver
con respecto ao asentamento internacional
de centos de milleiros de xudeus alemáns e
austríacos. Theodore Aquiles, secretaria na
embaixada de EUA en Londres, escribiu un
memorando interno verbo o problema dos
refuxiados xudeus:
“Considérase que a tarefa dos comités implica a emigración de Alemaña de preto de
500.000 persoas ..... que os Estados Unidos están aceptando entre 27.000 e 30.000 por ano,
incluíndo os da cota e os de fóra da cota, un número maior que calquera outro país e máis dun
cuarto da emigración anual prevista. Esa cantidade representa só unha décimo quinta parte
do 1% da nosa poboación. Se os outros gobernos
representados no Comité estivesen na disposición
de aceptar anualmente a mesma cantidade ca
nós, proporcionalmente á súa poboación, poderían saír de Europa 100.000 xudeus por ano.
O problema é extenso pero non é insolúbel. Case

calquera país se pode beneficiar da absorción e
das habilidades e cerebros dun número razoábel desta xente, especialmente se traen, nunha
cantidade determinada, novo capital. É, máis
que nada, un problema práctico máis que humanitario. O problema forzouse basicamente
nos países de refuxio e, guste ou non, só pode
ser solucionado na medida en que cada goberno
acepte parte da súa responsabilidade.”
Os nazis alemáns non estaban con gañas
de negociar e o Departamento de Estado
de EUA achegouse timidamente a eles para
chegar a un acordo sobre os bens e propiedades e as condicións de saída dos xudeus.
O representante de Roosevelt na Conferencia
de Evian, Myron Charles Taylor, consideraba que os bens xudeus en Alemaña tiñan un
valor entre dous e seis mil millóns dólares.
“Mesmo a cantidade máis baixa,” calculaba
Taylor, “sería máis que suficiente para admitir
medio millón de refuxiados, sempre e cando nos
deixen usala.”
As negociacións con Alemaña respecto
á emigración ordenada e á transferencia de
parte da propiedade dos exiliados chegaron
a ningures.
Estableceuse unha sociedade de reasentamento, presidida por Paul van Zeeland,
ex - primeiro ministro de Bélxica, pero non
se alcanzou ningún acordo coas autoridades
alemás. O comité intergobernamental conseguiu un acordo internacional de permisos de
viaxe para os refuxiados que non posuían pasaportes. Tanto as autoridades estadounidenses como as británicas manipularon o IC para
os seus propios fins, principalmente “trasladando” a presión humanitaria da situación
lonxe dos seus países.
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3
George Rublee (1868-1957),
asesor do presidente Franklin Delano Roosevelt, levou ao Comité intergobernamental sobre refuxiados políticos un plan creado polos gobernos
británico e estadounidense en 1938.
Agardaban que Rublee podería negociar co goberno alemán para conseguir condicións económicas máis
favorábeis para os refuxiados xudeus
que abandonasen Alemaña. Rublee
propúxolle ao Goberno alemán que
permitise que os refuxiados xudeus
puidesen saír do país con máis bens
da súa propiedade. Os seus esforzos
fallaron en última instancia e renunciou ao seu posto no Goberno de
Roosevelt.

A Conferencia foi unha gran decepción
para os líderes xudeus que esperaban refuxio
para a súa xente entre os trinta e dous países
que asistiron. A opinión de EUA e da Gran
Bretaña era diferente, definírona como un
éxito. En varios países a prensa ofreceu distintas análises. Golda Meir, que estaba entre
a delegación non convidada de xudeus de Palestina, escribiu nas súas Memorias “que sentaban alí, no corredor e ao escoitar os delegados de
trinta e dous países, cada un á súa vez, explicar
canto quixeran admitir números considerábeis
de refuxiados e como, desafortunadamente, non
podían, era unha experiencia terríbel. Penso
que calquera persoa que non a viviu non pode
entender o que se sentía en Evian - una mestura
de dor, de carraxe, de frustración e de horror“.

66

4 A noite dos cristais rotos. O 9 de
novembro de 1938, os nazis iniciaron
unha vaga de pogromos contra os xudeus alemáns. No lapso dunhas horas
centos de sinagogas, casas, tendas e
negocios de xudeus foron destruídos.
As tropas de asalto nazis mataron 91
xudeus naquelas horas. 30.000 foron
enviados aos campos de concentración de Buchenwald, Dachau e Sachsenhausen, campos que no prazo
dunhas semanas serían a tumba doutros centos de xudeus máis.
A liberación do campo viña só baixo
a cesión, sen contraprestacións, das
propiedades do xudeu e o compromiso firme de emigrar. Sen diñeiro
nin bens e sen país que os acollese, a
situación dos xudeus alemáns a partir desa data foi desesperada
En marzo de 1938 Austria é anexionada a Alemaña e a solución do chamado polos alemáns Problema xudeu
pasou a ser responsabilidade do SS.
5 René Richier, segundo o citado
en Peggy Mann ‘When the World Passed by on the Other Side’, Manchester
Guardian Weekly, 7 de maio de 1938

Grandes cantidades de recursos económicos eran precisos para axudar aos refuxiados,
cantidades que non estaban ao dispor das
organizacións xudeas e doutras de carácter
privado, que se dedicaban ao labor de salvar
xudeus mandándoos ao estranxeiro desde Alemaña e Austria. Agardábase que os gobernos
proporcionasen axuda financeira pero non a
deron, a non ser pouca e de carácter puntual.
A Gran Bretaña non tomou a iniciativa con
respecto ao financiamento do reasentamento
dos refuxiados na Conferencia e, no suposto
de ser proposta a cuestión, a delegación británica tiña ordes de solicitar instrucións aos
seus superiores.
Despois da Kristallnacht4, a Gran Bretaña
convidou outra vez os gobernos de Australia
e Canadá para que aceptaran refuxiados xudeus. Canadá rexeitou a solicitude de emigración en masa e só aceptou 5.000 refuxiados entre 1933 e 1945. Australia aceptou
só 10.000.

Un conserxe do hotel Real
de Evian lembra
a Conferencia corenta
anos despois
“A xente moi importante estaba aquí e todos
os delegados tiñan un momento agradábel. Fixeron pequenas viaxes de lecer polo lago. Xogaron
á noite no casino. Tomaron baños minerais e
masaxes algúns deles marcharon de excursión
a Chamonix para facer esquí de verán. Algúns
foron montar, outros xogaban ao golf. Xuntanzas. Si, algúns asistiron ás xuntanzas. Pero,
desde logo, é difícil sentar coas portas pechadas,
escoitando discursos cando todos os praceres que
Evian ofrece están agardando no exterior”5.
Moitas das discusións en Evian centráronse na política do goberno alemán en lugar de
concentrarse no que poderían facer os gobernos para recibir refuxiados.
Malia que a situación dos refuxiados empeoraba constantemente, foi un feito que
non había sitio nas colonias británicas para
eles. A Oficina Colonial, en contestación
oficial ao Foreign Office referente a unha
investigación do Comité Intergobernamental, explicou que o número total de colonos,
no esquema proposto de Kenia, non excedería os 150, e poucas perspectivas existían
noutra parte do Imperio (británico) colonial. A Gran Bretaña preferiu a precaución
e o pragmatismo, subordinando o humanitarismo ao seu interese nacional. Gran Bretaña non sentía que estaba dentro dos seus
propios intereses solucionar o problema dos
refuxiados, así que non tentou facelo.

A entrada dos xudeus
“Os máis perigosos son os israelitas, polas
súas actividades lucrativas e a influencia que
exercen nos países que habitan, e os refuxiados
republicanos, por razóns políticas, entendendo
que non hai necesidade de admitir elementos
que non poden prescindir do seu xeito de pensar
e continúan fatalmente agarrados ás súas ideas
e tendencias e van inxectar (sic) novos chorros de
doutrinas extremistas de diversa orixe no organismo da nación”.
Informe do cónsul venezuelano en París,
en 1939, ao ministro de Exteriores, Caracciolo Parra Pérez.
O presidente Eleazar López
Contreras asila os xudeus
do Caribia e Königstein
O Caribia da Hamburg Amerikanische
Packetfahrt Actien Gesellschaft (HAPAG) e o
Königstein saíran do porto de Hamburgo coa
intención chegar á illa británica de Trinidad
e á de Barbados O Caribia conseguiu chegar
a Puerto Cabello, Venezuela, o 3 de febreiro
de 1939, desembarcando 86 xudeus alemáns
e austríacos e o Königstein, da navieira Red
Line, con 165 pasaxeiros, xudeus, austríacos e
alemáns, atracou en La Guaira o 8 de marzo
dese mesmo ano.
O xeneral Eleazar López Contreras, presidente de Venezuela no momento da chegada
dos dous barcos, tivo que impor a súa vontade ante un gabinete e unhas leis de estranxeiría nacionais que de xeito expreso prohibían a
entrada de persoas de raza non aria. Os xudeus
foran parar á lista de inmigrantes “non des-

exábeis” “ao carón dos negros e asiáticos” por
seren considerados posíbeis monopolizadores
do comercio. Grazas ao sobresalto da política
inmigratoria crioula, uns 7500 xudeus entraron en Venezuela entre 1935 e 1950.
Na súa primeira travesía do ano 1939, o Caribia partiu cunha misión: deixar en calquera
porto os 86 xudeus como se fosen un lastre.
Presúmese que o goberno alemán pretendía
botar ás augas, sen rumbo fixo, o continxente
de xudeus para demostrar ao mundo que non
só eles os rexeitaban, feito que xa se demostrara coa pouca receptividade da Conferencia
de Evian en 1938.
O 14 de xaneiro o Caribia partiu cara a
Trinidad, a súa primeira escala, facendo previamente outra en Amberes. En Trinidad,
daquela colonia británica, os xudeus non
conseguiron o visado que lles permitise desembarcar e establecerse na illa, e tiveron que
continuar viaxe cara a La Guaira. Alí, catro
días máis de arduo labor burocrático foron
inútiles coas autoridades venezuelanas, polo
que o Caribia emprendeu un errático camiño
cara a Puerto Cabello. Aquí as novas non foron mellores.
A comunidade xudía residente na cidade
de Valencia, preto de Puerto Cabello, tentou
mobilizar as súas influencias para que os pasaxeiros foran admitidos no país, mais o Caribia só tiña autorización de permanecer en
porto até as oito da noite.
O Caribia partiu daquela cara á illa holandesa de Curaçao. Porén, horas despois de
partir chegou a Puerto Cabello unha autorización do presidente Eleazar López Contre-
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ras que lles permitía aos xudeus do Caribia
desembarcar e vivir en Venezuela. Un sinal
de radio comunicou as novas ao barco que xa
levaba horas navegando.
O Caribia achegouse de novo ás costas venezuelanas. A prensa venezuelana da época deu
conta da chegada destes xudeus cualificándoos
como “xente de traballo e en posesión de utilísimos coñecementos científicos e industriais”.
O 12 de febreiro o xornal La Esfera referíase aos xudeus chegados do seguinte
xeito: “A impresión que dan, ao velos por vez
primeira, é sumamente agradábel. Lonxe de
xustificar a sona que atribúe aos xudeus un aspecto xoto e unha natureza mesquiña, os que
temos enfronte distínguense pola súa xovialidade, as súas maneiras francas e a súa xenerosidade. Ao falar non se lles nota afectados
polo medo de seren mal recibidos, senón que
exhiben unha actitude serena, indicador indubidábel de sinceridade, de que non tratan de
enganarnos cunha falsa simpatía cara a nós.
Non se amosan envelenados polas dores que
lles infrinxiron nas súas respectivas patrias. En
suma, parécennos homes de espírito valente,
dun entusiasmo intrínseco que non decae na
desgraza nin se exalta no limiar da fortuna “.

68

6 Os testemuños son tomados por
Jacqueline Goldberg en Caracas

O señor Heinz Kern6 —daquela pasaxeiro de 17 anos de idade—comenta aspectos
da viaxe. “No barco existía un ambiente tenso
entre os xudeus, pero sabiamos que nalgún porto nos recibirían, tendo en conta que só compráramos billete de ida. A viaxe foi cómoda,
xamais faltou xantar nin bebida. Non pasamos fame nin insolación, como moitos contan.
Viaxabamos pracenteiramente malia ás circunstancias. Porén, xamais desistimos. Desde
o mar intentamos enviar telegramas ao presi-

dente de Estados Unidos pedindo refuxio, pero
nunca contestaron”.
Algúns xudeus refuxiados permaneceron
en Valencia, mentres a maioría viaxaría a Caracas, instalándose primeiro en pensións da
Praza España ou El Silencio e logo en casas de
xudeus. Os 30 días iniciais de permiso outorgado polo goberno venezuelano prolongaríanse durante toda unha vida.
O Königstein é un dos poucos buques mercantes que até o día de hoxe é difícil atopar
rexistrado nalgunha liña comercial da época,
malia que aseguran que pertencía á Red Line.
Algúns testemuños aseguran que se trataba
dun barco de pasaxeiros das rutas transatlánticas, mais a maioría cre que o buque formaba
parte de estratexias nazis dirixidas a se desfacer dos 165 xudeus que partiron de Hamburgo en febreiro de 1939.
Nos anos cincuenta o capitán do Königstein, Alfred Leidig “cuxa bondade fora honrada polos xudeus despois da guerra” andou
por Venezuela e confesou aos seus antigos
pasaxeiros que, de non recibir permiso para
desembarcar en Venezuela, estaría obrigado a
lanzalos sen piedade ao mar, mais resistíase a
vivir con ese remordemento de conciencia o
resto da súa vida e por iso non o fixo.
O Königstein viaxou con xudeus vieneses
e alemáns, moi distintos uns dos outros. Uns
arranxaron pola súa conta para obter os visados
e billetes precisos; e outros, baixo a presunción
de viaxar voluntariamente, foron trasladados
a Alemaña polos nazis como prisioneiros.
Erwin Sensel, vienés, foi un deses viaxeiros que, tras miles de peripecias en Viena, foi

subido a un vagón hermético “dos mesmos
que ían cara á morte nos campos de concentración” e trasladado ao porto de Hamburgo:
“Un aviso no xornal dicía que con 250 dólares
se podía ir a Barbados. Unha institución xudía
que recibía dólares de Estados Unidos e os revendía ao dobre do seu prezo conseguiume a pasaxe,
a visa e todo o preciso, e o 30 de xaneiro partín
cara a Alemaña.”
Para Heinrich Weisinger as cousas foron
máis complicadas. Dous meses despois de
que os alemáns entrasen en Austria, levárono
xunto ao seu irmán ao campo de concentración de Dachau e logo ao de Buchenwald.
En febreiro de 1939 foi liberado sen explicacións: “Sospeito que me soltaron porque nunha
das cartas que puiden enviar semanalmente á
miña nai, dicíalle que fixese copias dos vellos
pasaportes austríacos de toda a familia, nos cales tiñamos visas para Colombia conseguidas
pola Hamburg Amerika Line. Con axuda dun
avogado fixo esas copias e envioumas a Berlín.
Poucos días despois devolvéronnos a Viena”.
Weisinger lembra minuciosamente os trámites sufridos para por fin ter nas súas mans
o soño da fuxida: “Renovamos pasaportes alemáns, onde nos marcaron un J de Juden (xudeu)
e puxéronme de nome Israel. Arranxáronnos todos os documentos en tan só 12 horas. Mesmo
mandaron unha comisión da Gestapo á casa
para revisar e empaquetar as nosas pertenzas,
que enviaron directamente a Hamburgo. Déronnos un dólar por persoa”.
Dous días despois de partir, os xudeus
souberon que en Barbados fora pechada a
inmigración. De todas maneiras o barco asomouse ás costas caribeñas e alí permaneceu
oito días pregando misericordia. “Viñeron até

o barco xente da sanidade, xudeus con xornais
e plátanos. Pero dixéronnos que nada podían
facer por nós”, comenta Erwin Sensel. Weisinger engade: “Os xudeus da illa, en vez de
axudarnos, rexeitáronnos. Intentaron darnos
medio dólar, pero eu guindéillelos aos negriños
que estaban na auga recollendo moedas. Iso era
unha miseria fronte ao drama que viviamos”.
O barco continuou daquela a súa escura
peregrinación cara á Güiana Inglesa, onde
nin achegarse o peirao puideron. Despois seguiron á Güiana Francesa, obtendo a mesma
negativa. Eu non tiña medo porque pensaba
que o que lles ía pasar aos demais tamén me
ocorrería a min.
“Moi ao meu pesar, argumenta Weisinger
como se pasasen dous segundos desde aqueles
borrascosos días, debo recoñecer que nos deron
un xantar que ningún de nós xantara xamais.
Cantidades de pavos ao forno, froitas e legumes.
O trato da tripulación era moi amábel, nunca nos
insultaron por ser xudeus, dábannos todo o que
pediamos. Foi unha viaxe agradábel. Nada podía
facernos pensar que era un barco da Gestapo”.
”Desde o luns 27 de febreiro ás 6 p.m. encóntrase fondeado no porto de La Guaira o vapor Königstein, cun continxente a bordo de 165
refuxiados austríacos. Este vapor tocou o devandito porto como primeiro refuxio ao seu alcance do mar Caribe. As colectividades hebreas de
aquí abstivéronse ata o de agora de molestar
o seu Goberno, na esperanza de que calquera
das demais organizacións hebreas doutros países
de América Central, informados do caso, obterían dos respectivos Gobernos dos seus países
de residencia a admisión destes 165 refuxiados
[...]Estes 165 refuxiados ofrécense para formar
unha colonia agrícola, para o cal xa contan coa
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suma de vinte mil dólares na súa posesión [...]
Consideramos como un último recurso para estes
refuxiados esta petición e o seu rexeitamento carrexaríalles a volta aos campos de concentración
de Alemaña coas súas conseguintes penalidades”,
rezaba un telegrama dirixido ao xeneral Eleazar López Contreras, asinado en nome da Sociedade Israelita polo seu presidente, Manuel
Holder, con data do 3 de marzo de 1939.
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Quizais á mesma hora en que o xeneral
lía o telegrama, no seu despacho atopábase
un grupo de representantes da comunidade
xudía caraqueña, encabezado por Natalio
Glijansky, para quen a xesta solidaria adquiría os matices dun empeño persoal. Xa días
antes o capitán do barco achegárase á óptica dos irmáns Kohn, para botar o lastre do
molesto paquete humano que lle fora encomendado. “Isaac Kohn coñecía o ministro de
Relacións Interiores e fomos onda el para que
conseguise o contacto co presidente da República. En Miraflores recibiunos o secretario do
presidente. Entrou a falar con López Contreras
e aos poucos minutos informounos que darían
a orde para o desembarco”.
O 4 de marzo, a Sociedade Israelita de
Venezuela recibiu un telegrama asinado polo
propio López Contreras en que informaba
pasar o asunto á consideración do ministro
de Relacións Interiores. Porén, deberon pasar
4 días máis antes de que os náufragos puidesen pisar terra. “Preocupábanos o que facer cos
165 xudeus, onde levalos. Sabiamos que o doutor Celestino Aza Sánchez, un avogado a quen
eu coñecía por asuntos sindicais e casado cunha xudía, tiña unha propiedade en Mampote
e fomos solicitar a súa axuda. El permitiunos
amabelmente levar a xente para alá”, comentou Glijansky.

O 8 de marzo todo estaba preparado na
quinta cafeteira, situada no quilómetro 32
da estrada Petare-Guarenas: “Hoxe van para
Mampote uns 150 alemáns, a quen vou colocar, para durmir, no caney onde tiñas o café en
baba, no cuarto ao lado do teu e no corredor
onde xantamos o domingo. Limpa e baleira todo
o caney, o dito cuarto e o comedor da casa. Recibe os camións que levan os alimentos e as cousas
e deposita todo no caney, para logo repartir”.
As 46 familias, 18 nenos e 46 solteiros foron recibidos por un grupo de correlixionarios e de contado transportados en autobuses
até Mampote.
Dos 165 refuxiados admitidos polo país,
só 156 chegaron a Mampote. Dise que os
nove que faltaban eran espías nazis que quedaron no camiño para sementar células da
Gestapo no continente. De feito, en 1941 un
axente da FBI en Venezuela aseguraba que o
bar restaurante Astoria, propiedade dun alemán de apelido Schafer, era un activo centro
de espionaxe nazi desde o que se distribuían
instrucións e propaganda cara ao interior do
país. É vox populi que a Gestapo enviaba
alemáns aos campos de concentración e os
expulsaba xunto aos xudeus co fin de os espallar estratexicamente polo mundo. Tamén
lle mencionou que a certos xudeus “traidores
á forza e por espírito de supervivencia”se lles
permitía a saída coa condición de que traballasen para a causa nazi e prometíanlles un
futuro mellor.
A transitoria vida en Mampote foise axeitando co paso dos días. Unha extensa reportaxe publicada no diario La Esfera o 14 de
marzo narraba das intelixentes habelencias
daqueles xudeus expertos na vella arte da

sobrevivencia. Un dos refuxiados explicaba:
“Podo dicir sen temor a pecar de vaidoso que a
vida social aquí é perfecta. Eliximos unha xunta de dirección, composta de homes e mulleres, e
fixemos varias divisións de traballo, cada unha
co seu persoal técnico e obreiro. Así, contamos
con servizos agrícolas, médicos, farmacéuticos, escolares (incluído o ensino do español ao
que damos especial importancia), de cociña,
de almacén, de diversións, de transportes, etc.”
A xornada dos refuxiados comezaba ás
seis e media da mañá. Despois do almorzo
traballábase “en tarefas domésticas” até as
once menos cuarto e media hora máis tarde servíase o almorzo, ao cal seguía unha
sesta que se prolongaba até as tres da tarde.
Despois traballábase de novo até o solpor.
Nalgún momento asumiuse que os acabados
de chegar practicarían unha especie de colonización agrícola no interior do país, tal
como exixían as leis venezuelanas de inmigración e as condicións do Instituto Técnico
de Inmigración e Colonización. Pero o certo
é que en Mampote o traballo agrícola se resumiu nos preparativos duns poucos metros
de terra “seica para despistar as autoridades”
e axiña os refuxiados foron tomando o seu
propio rumbo, a maioría en Caracas, mentres algúns marcharon a Maracaibo e uns
poucos conseguiron a anhelada visa estadounidense, co cal se converteron nos principais sospeitosos de espionaxe.
O 28 de marzo a prensa publicaba unha
listaxe cos nomes, idades, estado civil, ocupación e linguas de todos os refuxiados en

Mampote, co fin de que a obra humanitaria verificada pola República de Venezuela
se completase mediante a contratación desa
xente, entre os que había avogados, agricultores, médicos, peleteiros, xastres, institutrices, fabricantes de roupas, industriais,
reloxeiros, xardineiros, perruqueiros, electricistas, reposteiros, cociñeiros, panadeiros,
mecánicos e domésticas.
“A Mampote foron as xentes para vernos.
Caracas tiña 350 mil habitantes e non había
moito que facer, nós eramos unha atracción
turística. Tamén se achegaba xente que precisaba traballadores. Moitos matrimonios foron
contratados: a señora para cociñar e o home
para xardineiro, aínda que xamais na súa
vida cortase unha rosa”, conta entre risos o
xudeu Sensel.
A prensa venezuelana dicía que os xudeus
debían ficar no país: “É a vontade da Nación,
é o sentir do pobo, dese pobo que os recibiu
entusiasmado en La Guaira e que os visita
continuamente no seu refuxio de Mampote.
Venezuela precisa xente laboriosa e honrada e
os xudeus sono. Pois que queden, en boa hora,
compartindo a nosa terra e o noso ceo, comendo
o noso pan e gozando do afecto nacional. Eles
devolverán todo iso sobradamente no produto
do seu traballo e nos seus fillos, futuros defensores da nacionalidade”, escribía un xornalista
de La Esfera.
Anos máis tarde, despois da segunda guerra mundial, Venezuela abriría as súas portas
aos sobreviventes xudeus de Europa.
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Eleazar López Contreras presidente entre 1935 e 1941 permitiu en
1939 a entrada dos xudeus do barco
Caribia e Köenigstein.
“Os máis perigosos son os israelitas,
polas súas actividades lucrativas e a influencia que exercen nos países que habitan, e os refuxiados republicanos, por
razóns políticas, entendendo que non
hai necesidade de admitir a elementos
que non poden prescindir do seu xeito de pensar e continuan fatalmente
agarrados ás súas ideas e tendencias e
van inxectar (sic) novos chorros de doctrinas extremistas de diversa oríxe no
organismo da nación”.
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Informe do cónsul venezuelano
en París, 1939, ao ministro de Exteriores, Caracciolo Parra Pérez.

Postal desde o Cabo de Buena
Esperanza dunha xudea de viaxe
a Venezuela. Os destinatarios,
xudeus franceses, foron
asasinados en Auschwitz.

Aranka Gross exilada xudea no
Colombie cara a Venezuela. 1947.

Finy Itic no Jagiello marchando a
Venezuela , 1947 e Identificación
estudantil de Finy Itic anterior a
súa chegada a Venezuela.
A familia Ackerman en
Venezuela. 1947.

73

Pasaporte alemán dunha xudea
austriaca. 1938.
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Capa do pasaporte
co J de Juden (xudeu).

O presidente Eleazar López
Contreras permitiu a entrada
a Venezuela, por razóns
humanitarias, de varios
centos de xudeus os primeiros
meses de 1939 que fuxían da
persecución alemá.

Juan Vicente Gómez
e López Contreras en
Maracay, 1934.

A Conferencia de Bermuda, en 1943, convocouse
igual que a de Evian para procurar unha solución ao
asentamento de centos de milleiros de persoas que
fuxian da barbarie alemá en Europa. Esta conferencia
tamén foi un fracaso, pois nin os países convocantes
aceptaron a entrada dos refuxiados.

Na foto, de esquerda á dereita. George Hall, delegado
británico. Harold W. Dodds, do goberno de EUA.
Richard K. Law, subsecretario de Estado de Relacións
Exteriores británico. Sol Bloom de New York e Obert
Peake, subsecretario de Interior Británico.
22 de abril de 1943.
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Chegada de inmigrantes
europeos a Venezuela en
1954 nun barco italiano.

Xudeus, italianos e galegos cara
a Venezuela no Urso di Mare.
1948 a Venezuela.

Lista de pasaxeiros
do capitán Alfred Leidig.
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Colombie ao lonxe. Este barco foi
o único enlace entre a República
de Venezuela e o Estado español
franquista entre 1945 e 1949. Todos
os inmigrantes tiñan que entrar por
terceiros países a Venezuela, recollendo
nos consulados o visto de entrada
que moitas veces era carimbado en
pasaportes da República española,
como no caso daqueles que recollían o
visto en Cuba ou México.

CAPÍTULO
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A inmigración irregular 1939 -1948
da ditadura franquista á democracia venezuelana

CAPÍTULO 3.1

A inmigración
irregular 1939 -1948
O pasaporte vasco: o igarobide

da ditadura franquista á
democracia venezuelana

“Nada propicia é a época para realizar traballos intensos en materia de colonización e de proporcionar á República unha forte corrente inmigratoria, porque as ideoloxías que conmoven a conciencia da humanidade impoñen a países incipientes coma o noso, de escasa ilustración e cultura,
prudencia e discreción, xa que o ben que isto reportaría podería converterse en mal grave de funestas
consecuencias para o porvir.”1

En agosto de 1939 o presidente de Goberno de Euzkadi, José Antonio Agirre, xa comprometera o Goberno venezuelano a aceptar
os refuxiados vascos chegados de Francia. Xa
partiran o Cuba e o Flandre de Le Havre e o
Bretagne desde Bordeos e, finalmente, o 6 de
agosto de 1939 os pesqueiros Donibane II e
Bigarrena de Baiona, en Iparralde.

tamén dirixir solicitando apoio aos organismos de axuda dependentes das institucións
republicanas (…)

A situación dos refuxiados vascos no Estado francés era dramática. O Goberno francés
procuraba, con pouco éxito a non ser o caso
de República Dominicana, algún país en que
acoller a todos estes exiliados.

Un memorando do 2 de agosto de 1939,
do Ministerio de Interior de Francia, dirixido aos prefectos3, sinalaba unha total apertura da fronteira “aos refuxiados que desexan
volver ao seu país de orixe”, advertindo que
o Estado francés estaba decidido a manter
como asilados os refuxiados que corresen un
perigo real se así o solicitasen, pero que non
estaba disposto “a manter indefinidamente
os que poden volver o Estado español sen
maior inconveniente”.

1 Mensaxe do presidente Eleazar
López Contreras ante o Congreso
Nacional. Mensajes presidenciales,
tomo IV, 1910-1939. Caracas. Presidencia de la República 1971, pp.
313 e 347.

Outro memorando do 19 de setembro de
1939 facía perentoria “a volta ao Estado español do maior número posíbel de refuxiados
españois, sobre todo dos elementos susceptíbeis de contribuír cun traballo útil á economía francesa”.

3 Prefecte en francés. Un prefecto
é a autoridade representante do Goberno central no Estado francés. Entre as súas atribucións están todos os
asuntos de orde e seguranza do ámbito territorial para que foi designado.
É unha figura administrativa típica
dos estados centralistas. N. A.

“O Goberno francés (…) conmina os
concentrados a elixir entre a repatriación ou o
ingreso en brigadas de traballadores, todo iso
debido ao acordo asinado entre o Goberno
(francés) e o do xeneral Franco, que lle ofrece
ao Goberno francés seguranzas convidas entre ambos os Gobernos. (…)
Pode haber persoas que prefiran a emigración a América. O Goberno quere fixar un
criterio. En materia de emigración é oposto
a emigracións en gran número. (…) Pódense

O Goberno vasco entende que o seu deber está en non prolongar unha emigración
en masa que en nada favorece os designios da
nosa causa e a saúde mesma do pobo2. (…).
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2
Centro de Documentación de
Historia Contemporánea de Euskal
Herria, Fondo Aznar.

A guerra mundial asañouse con estes exiliados no Estado francés. As deportacións aos
campos de concentración alemáns e os pelotóns de traballo foron unha constante entre
os exiliados.
Os vasco4 laiábanse de que as facilidades
dadas por Venezuela para a inmigración correspondían á inmigración en masa, pero que
para as individuais non había máis solución
que someterse á regra xeral. Remataba así,
unilateralmente, o convenio polo lado vasco.
O afundimento do Bretagne por un submarino alemán, cando viña de volta de Venezuela
de deixar refuxiados, apresurou a fin.
O 8 de setembro de 1939 o embaixador de
Venezuela no Estado francés, J. Picón Febres,
escribe ao presidente Eleazar López Contreras
confirmándolle os temores anunciados uns
meses antes sobre a inmigración vasca:
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“…millóns foron os españois enviados en
calidade de emigrantes por recomendación dos
axentes de inmigración (…).

4 Manuel de Irujo, novembro de
1939.
5 Archivo Histórico de Miraflores,
serie D53, C15.
6 Archivo General del Ministerio
RR.EE. Caracas, DPI-España exp.
412

Coido, con todo, que no desexo e no afán
de amosaren eses axentes gran dilixencia no
desenvolvemento do seu cometido, pois non
me atrevo a pensar outra cousa, (…) procederon con certa precipitación. Debido ao xeito como se procedeu con respecto a obreiros,
artesáns e técnicos españois, a selección non
foi moi acertada, pois a elite destes grupos
foi aproveitada máis ben no Estado francés,
deixándonos o máis inservíbel. E con respecto
ás súas actividades políticas, coido que houbo
frecuentes filtracións moi prexudiciais para o
noso país. (…) coido que aquela inmigración
non é grata ao actual goberno español. Efectivamente, este desexa reintegrar ao Estado

español todos os elementos bos e útiles á reconstrución nacional (…). Claro está que a
ese mesmo Goberno lle é indiferente, agás dos
sinalados criminais que desexa castigar, que a
xentalla dos “rojos”, anarquistas, comunistas
etc fique fóra do Estado español e vaia xermolar a semente das súas nefastas ideas a outras
terras e noutros países”5.
En agosto de 1940 a embaixada española en Caracas presentou, en termos tranquilizadores, un informe ás autoridades
franquistas, sobre as actividades políticas
dos refuxiados españois “na súa maioría
vascos”. Esta discreta actividade permitirá
ao embaixador franquista, José Antonio de
Sangróniz, unha tranquilidade impensable
no momento de aceptar a representación
diplomática en Venezuela.
Aínda así, as autoridades franquistas,
en repetidas ocasións, teimaron en enviar
comunicacións ao Ministerio de Relacións
Exteriores de Venezuela para controlar os
exiliados republicanos por medio dos seus
documentos persoais.
Textualmente:
“Recoñecido o Goberno Nacional como único lexítimo do Estado español por ese país (Venezuela), deixan de ter validez os documentos
de identificación persoal e outros análogos até
o de agora expedidos polos antigos representantes diplomáticos e cónsules do desaparecido
Goberno comunista. Como seica ademais estes
seguen aínda expedindo pasaportes con data
atrasada, procede que se chame a atención dese
Goberno sobre iso e se solicite o concurso das
ordes precisas ás autoridades competentes para
os efectos oportunos”6.

O Goberno de López Contreras mantivo
unha salomónica neutralidade. A resposta do
ministro de Relacións Exteriores venezuelano
é proba diso.
“O Goberno de Venezuela considera que
o seu recoñecemento do Goberno nacionalista de España, presidido pola S.E. xeneral
Franco, non implica pola súa banda ningunha declaración sobre a válidez ou nulidade retroactiva dos actos do anterior Goberno, que
o recoñecemento non pode ter ningún efecto
sobre actos anteriormente cumpridos por tal
Goberno; e por tanto, véxome na obriga de
expresar a V.S. que o Goberno de Venezuela
considera que os pasaportes e outros documentos de identidade validamente expedidos
por autoridades da República antes do recoñecemento do Goberno nacional por parte
de Venezuela conservan a súa eficacia polo
tempo da súa duración legal”7.
O asunto do igarobide continuará. En
1946 a embaixada da República española no
exilio en México recibe unha comunicación
confidencial do Ministerio de Estado en que
presentan o problema dos igarobide expedidos polo Goberno de Euzkadi en México. Sinalaban que estes pasaportes aparecían como
diplomáticos, na nacionalidade do títular indicábase basque-espagnole e a súa validez era
por tempo indefinido. Despois de lembrar
que os igarobide se debían axustar na súa forma e conceptos aos expedidos polo Goberno
da República española, indicábanlle ao embaixador que procurase con discreción un, en
orixinal ou fotocopia8.
O igarobide de Luis Anasagasti, dos primeiros emitidos, non fai ningunha referencia á ningunha nacionalidade ademais da

vasca. Houbo varios tipos de igarobide, un
correspondente aos primeiros anos, 1939, e
outros expedidos con posterioridade, unha
vez que o Goberno vasco se desatendeu das
relacións co goberno no exilio da República.
Un dos casos máis curiosos, con respecto á
validez internacional deste pasaporte vasco,
foi que o Goberno arxentino só recoñecía o
igarobide, en detrimento do pasaporte da
República española.
Unha disposición do Ministerio de Relacións Interiores de Venezuela permitía, de
ser o caso, visar calquera documento de identidade, ao abeiro do acordo de inmigración
asinado entre a República de Venezuela e o
Goberno de Euzkadi no exilio.
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Igarobide
Ante os indicios dunha nova guerra en Europa, o Goberno Vasco en Baiona organiza o seu
Departamento de Gobernación e expide como
carta de Identidade o Igarobide, o seu pasaporte. O do meu aita ten o número 875. Cor verde,
co escudo completo, en éuscaro, francés, inglés e
castelán, aquel Goberno identifica os seus. Con
este pasaporte o meu aita entrou en Venezuela en 1939. Nas súas páxinas están os distintos
carimbos que recoñeceron aquel documento que
gardou toda a súa vida como ouro en pano. Del
pasou ao pasaporte venezuelano e non tivo nunca pasaporte español.
Iñaki Anasagasti

7 Archivo General del Ministerio
RR.EE. Caracas, DPI-España exp.
412
8 Arquivo da República Española
no Exilio. FUE. Madrid. Fondo París, caixa 860 carp. Neste libro pódense ver varios igarobide nos cales
non consta o termo basque-espagnol.

A chegada dos vascos 1939
Testemuño de Iñaki Anasagasti

barcaba con outros douscentos vascos máis
e o Bretagne, cun grupo de setenta e cinco.

Un grupo de intelectuais demócratas e antifranquistas encabezados por Simón Gonzalo Salas solicitaba a chegada de vascos a Venezuela. Desta forma iniciáronse negociacións
co Goberno Vasco exiliado xa en París.

Este escaso medio milleiro de persoas foron atendidas e acomodadas en primeira instancia até que se comezaron a formar as clásicas “repúblicas”, vivindo en grupos familiares
e abríndose un camiño pesado, pero cheo da
maior esperanza e coa tranquilidade que supuña encontrarse noutro continente, lonxe
dos campos de traxedia que se formaran na
vella Europa, primeiro en Euskadi e máis tarde en todo o continente, nunha guerra mundial que daba os seus primeiros pasos.

RUMBO A AMÉRICA
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Malia que todos eles tiñan traballo en
Francia, dado o pesimismo que se formou
ante a inminencia dunha guerra europea, optaron por procurar unha saída en América.
Tres países foron os que se ofreceron, Venezuela abriuse sen impedimento ningún para
os vascos. México a todos os republicanos, e
Arxentina a todos, destacando o decreto do
presidente Ortiz Lizardi para os vascos.
Venezuela non exixía nada pero non había
ruta cara a alí e tomaron unha que ía á República Dominicana, xa que o ditador Trujillo
montara un negocio cunhas visas que todo o
mundo tiña que pagar.
Sería o 14 de xullo de 1939 cando un vello barco de carga, Cuba, atracaba nos peiraos de La Guaira, cun centenar e medio de
pasaxeiros, amoreados na borda, á espreita
da operación e do permiso para desembarcar. Foran penosos días de travesía, cunha
incerteza que dificilmente trataban de ocultar cos seus cantos, irrintzis9 e saudades.
Eran os primeiros exiliados vascos que
chegaban a Venezuela. Despois, xustamente ao mes, outro cargueiro con gran número de anos sobre o mar, o Flandre, desem-

Nesta situación e ante os indicios dunha nova guerra en Europa, o Goberno Vasco en Baiona organiza o seu Departamento
de Gobernación onde expide como carta de
identidade o Igarobide, o seu pasaporte. O
do meu aita ten o número 875. Cor verde,
co escudo completo, en éuscaro, francés, inglés e castelán, aquel Goberno identifica os
seus. Con este pasaporte o meu aita entrou
en Venezuela en 1939. Nas súas páxinas están
os distintos carimbos que recoñeceron aquel
documento que gardou toda a súa vida como
ouro en pano. Del pasou ao pasaporte venezuelano e non tivo nunca pasaporte español.
Saíron de Bordeos o 1 de decembro de
1939 a bordo do transatlántico francés La
Salle, formando un convoi con outro transatlántico que se dirixía a Buenos Aires. Estaban
asustados porque ao barco anterior, Bastogne,
o afundira un submarino alemán. O La Salle
facía a viaxe até Casablanca, xunto a outro
barco que ía ao Senegal, escoltado por dous
destrutores aos lados durante o día e en fila
de noite.

Estiveron un mes para partir e aínda
así fixeron tentos de saída. Saían á bocana
e volvían entrar en porto. O barco estaba
acondicionado como transporte de tropa.
As adegas foran transformadas en grandes
dormitorios e, malia ter billete de terceira,
tiveron que acomodar uns colchóns nos
corredores de circulación cara aos camarotes porque uns comunistas lles sacaran
o posto.
Xa instalados, os vascos fóronse agrupando e finalmente saíron o 21 de decembro de 1939, despois de obter a visa
para Santo Domingo. É preciso lembrar
que a guerra xa empezara o 1 de setembro.
Saíron co Igarobide, pasaporte do Goberno Vasco, malia que podían obter o pasaporte español. O billete e a visa pagáronos
do seu peto.
Naquela inmensa bañeira e nesas terríbeis circunstancias chegaron a Casablanca,
na costa africana e antes de que se fixese
famosa coa película de Ingrid Bergman e
Humphrey Bogart. Non se lles permitiu
desembarcar e permaneceron alí tamén
o día 8 de decembro, día da Inmaculada.
Aquilo produciu numerosos comentarios
duns comunistas que eran de armas tomar.
Viron os fosfatos no peirao. Saíron de alí e
tardaron 22 días en chegar a Santo Domingo, que o ditador bautizara como Ciudad
Trujillo. No mar dos Argazos viron peixes
voadores. Non foron atacados durante a travesía e fixeron escala en Saint Thomas, nas
Illas Virxes. Durante a travesía, o txistulari
de Oiartzun Jon Oñatibia, ao que Gárate
chamaba Toscanini, non paraba de tocar o
txistu e organizar coros montando festivais
e relacionándose con todo o mundo.

316 vascos, 16 prostitutas
e 16 vacas
E por fin chegaron, como Colón, a América. Terminara a primeira fase da viaxe e metéronse de cheo nunha ditadura sanguenta
como a daquel benemérito Trujillo, un ditador de opereta, moi sanguinario, que no
1956 secuestrou e asasinou a Galíndez, e que
se facía chamar “Padre de la Patria”.
En Santo Domingo (Ciudad Trujillo)
foron recibidos por Jesús de Galíndez, que
ademais daba unha conferencia no Ateneo da
cidade, e alí marcharon todos. Non quedaron
satisfeitos con ela, pois eles fuxían dunha guerra e Galíndez pronunciou un discurso lírico,
falando dos verdes vales e as paisaxes vascas.
En Ciudad Trujillo vían os presos co traxe
a raias pola rúa. Un vasco de apelido Lezo e o
irmán de don Manuel Irujo, chamado Eusebio, déronlles cinco dólares a cada un deles.
Contentos, compraron unhas vistosas camisas que parecían de seda, pero que ao lavar
destinguían e se engurraban. Hospedáronse
en pensións.
De Ciudad Trujillo saíron para unha illa
das Antillas Neerlandesas denominada Curaçao. Alí ían 16 vascos, 16 vacas e 16 prostitutas. Trujillo organizara un negocio coas
pobres mulleres. Levábaas no barco a Aruba e
Curaçao, como escravas obrigadas polas compañías de refinamento de petróleo, e recollíaas
no barco de volta. Todo isto lles causou unha
desagradábel impresión, pois sentían unha
gran mágoa por aquelas mulleres obrigadas
por necesidade e incultura a cumprir con
aquel degradante oficio. Juan Martín Alegría
contoume a anécdota de que unha daquelas
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9 Equivalente aos aturuxos galegos. N.T.

pobres mozas, de nome Blanca Rosa, se emperrenchou co meu aita, pois este era loiro
tirando a rubio e a toda custa dicía que quería
ter un fillo con el, ante o inmenso apuro do
meu aita, que tivo que empregar mil recursos
e escusas para saír vivo daquel asedio.
En Curaçao conseguiron que un barco
noruegués os levase ao porto de Caracas, La
Guaira. Chamábase Ramoe e as condicións
foron que viaxarían na cuberta e sen dereito
a xantar.
Previndo o apetito, un dos vascos comprou un fermoso ramo de plátanos dos grandes, sen saber que eran de fritir e non para
comer; cando lles entrou a fame, foron por
eles. Eran incomestíbeis. Desta maneira práctica apreciaron a diferenza entre un cambur10
e un plátano.
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No porto de La Guaira agardábaos Juanito
Olazábal en representación do Goberno Vasco. Chegaban nun barco de carga, sen a penas
diñeiro, pero cheos de xuventude e grandes
desexos de traballar, abrirse camiño e voltar
axiña a Euskal Herria. Afortunadamente, o
Instituto de Inmigración venezuelano fíxose
cargo deles os primeiros quince días de estadía nunha pensión chamada Colón, onde as
cascudas voaban. Despois pasaron a un hoteliño. Alí viron por primeira vez a manteiga
amarela e como as negras fumaban co cigarro
ao revés.

10 Cambur é palabra de orixe canaria e emprégase, en Venezuela, para
distinguir os plátanos comestíbeis
dos plátanos, de maior tamaño, que
só se poden comer cociñados. N. A.

Fixeron de todo
Aqueles exiliados en Venezuela tiveron
que refacer a súa vida facendo de todo. Crearon unha república e, como consecuencia, un
goberno con diferentes ministerios. O ministro de Colonias vendía colonia. O de Interior,
roupa interior. E así todo. Á noite facían caixa
e pagaban as súas pensións e a súa mantenza.
Pero como a maioría eran profesionais, aos
poucos fóronse colocando aínda que sempre
tiñan posta a vista no regreso. En Nadal, á
casa. Pero pasou un, outro, outro e outro e
aquilo non tiña visos de se arranxar porque,
derrotado Hitler, o inimigo comezaba a ser
Stalin, e Franco garantíalles aos aliados a seguranza dunha ditadura predicíbel aínda que
no altar dos principios fosen sacrificadas todas as bandeiras polas que aqueles vascos loitaran e suspiraran”.

Os derradeiros entre os primeiros

O derradeiro continxente de vascos en
chegar a costas venezuelanas foi por decisión
do capitán José María Burgaña, Oficial da
Mariña de Euzkadi. Fixo a travesía con dous
barcos de madeira, o Donibane e o Bigarrena,
fabricados polo exiliado vasco José Manuel
Oruezabala e algúns carpinteiros de ribeira
na desembocadura do Adour, en Bayonne,
Iparralde. Nun principio traballaron na pesca, malia os accidentes e as sabotaxes dos sindicatos franceses pola oposición a que barcos
de exiliados vascos traballasen nas augas de
Iparralde. Chegaron a La Guaira, sete días
despois de comezada a segunda guerra mundial. Tempo despois chegaron outros grupos

de vascos da República Dominicana e a derradeira odisea da enxurrada do exilio foi protagonizada polo Alsina, lembrada en Antón
Sukalde e París abandonada de José Olivares
Barrondo, “Tellagorri” xunto con Crónicas
del Alsina de Arantzazu de Amezaga.
Máis de dez meses tardaron en cruzar o
Atlántico,, con escala en Veracruz e campo de concentración en La Habana. Embarcaron en Santiago de Cuba a bordo do
Cuba, cegando a Venezuela o 10 de decembro. Entra os pasaxeiros estaban Vicente de
Amezaga, Lucio Arretxabaleta e o médico
Luis Bilbao.
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Tres aspectos da vida cotiá de
exiliados vascos en Venezuela.
© sabino arana fundazioa
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Visto venezuelano carimbado en
New York no Igarobide.

Igarobide asinado por
Telesforo de Monzón.

© sabino arana fundazioa
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Capa dun igarobide
dun inmigrante residente
en Venezuela.
© sabino arana fundazioa
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Capa doutro igarobide, nótese que a
ornamentación do escudo de Euskal
Herria é distinto, pertencente a
outro exilado vasco en Venezuela.
© sabino arana fundazioa

Páxina dos datos persoais do pai
de Iñaki Anasagasti, José Luis
Anasagasti Hernani, exiliado en
Venezuela. O pai de Anasagasti
pasou do pasaporte vasco ao
venezuelano sen ter nunca un
pasaporte español.
© sabino arana fundazioa
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Arquivo Iñaki Anasagasti Olabeaga

Arquivo Iñaki Anasagasti Olabeaga

Embaixada venezuelana en Washington, 1939.
Neste edificio Fernando de los Ríos, embaixador da
República española en Washington, convenceu os
diplomáticos venezuelanos para aceptar en Venezuela
exiliados republicanos. O presidente Eleazar López
Contrerar, asemade, asinaba un acordo migratorio co
goberno vasco no exilio en 1939.
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Pasaporte de emigrante da
República española expedido en
Bordeos polo cónsul José Almoina
Mateos. Estes documentos
mantiveron a súa legalidade durante
moitos anos e algúns non tiñan
data de caducidade. Venezuela,
malia recoñecer a ditadura
franuista, considerou como válidos
e legais estes pasaportes.
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Traballadores galegos e venezuelanos
na Colonia AgrÍcola mixta de
Guanare. 1948.

Primeiros emigrantes vascos
chegados a Caracas. 1942.

Pasaporte da emigrante e represaliada
galega Aurora Alonso Alonso. O seu
home, un coñecido activista comunista
da bisbarra de Ferrol, fora detido. Os
carimbos do pasaporte, 8 de outubro e
5 de novembro son posteriores ao golpe
de Estado do 18 de xullo de 1936,
aínda que mantiñan o nome legal de
República española.
Foto: Arquivo Xurxo Martínez Crespo.

República Española
pasaporte de emigrante.
Foto: Arquivo Xurxo Martínez Crespo.
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Pasporte venezuelano de Juan
Olazabal e a súa muller. Juan era o
contacto do PNV en Venezula.
© sabino arana fundazioa

92

© sabino arana fundazioa

O Cuba levou a Venezuela o primeiro
continxente de exiliados, 1939, ao abeiro do
acordo asinado entre a República de Venezuela
e o Goberno de Euzkadi no exilio. O director
do ITIC, o escritor Arturo Uslar Pietri, foi
recibilos ao peirao de La Guaira.

Foto dos capitáns José María
Burgaña e Pedro Ruiz de Loizaga do
Donibane e Bigarrena.

O txistulari Segundo Atxurra e
Ricardo Maguregi, delegado da
primeira expedición de exiliados
vascos chegados a Venezuela no
Cuba, no intre de embarcar e
deixar Europa.

Membros da primeira expedición
legal de exiliados vascos a Venezuela.
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Pasaporte da República española expedido
en México en 1948 a Alberto Fernández
Martínez, Alberto Fernández Mezquita. Saíu
do Estado español cun pasaporte franquista,
concedido por medio de recomendación de
Camilo José Cela, cara a México. Neste país
cambiouno por un republicano no cal se
lle colocou o visto carimbado de entrada á
República de Venezuela.
Foto: Arquivo Xurxo Martínez Crespo.
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Fombona Pacheco, na foto, falou
en Washington con Fernando de
los Ríos e pediu ao presidente
Contreras a entrada en Venezuela
de refuxiados republicanos 1939.
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Cédula venezuelana do inmigrante
galego José Sánchez.
Foto: Arquivo Xurxo Martínez Crespo.

Certificación de inscrición
consular republicana de
Alberto Fernández Mezquita.
Foto: Arquivo Xurxo Martínez Crespo.
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Acto oficial do presidente
Isaías Medina Angarita nun
acto oficial en 1945.
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Capa do pasaporte venezuelano.
© sabino arana fundazioa

Pasaporte venezuelano pertencente
ao vasco Pedro Olariaga Egaña.
© sabino arana fundazioa
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Exiliados vascos antes de embarcar
a Vzla desde Francia. 1939.

O Flandre foi outro dos barcos franceses
fretados polo Goberno de Euzkadi
para levar refuxiados a Venezuela.
Despois chegarían máis de República
Dominicana, coma o Alsina.
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O embaixador
venezuelano Diógenes
Escalante apresenta as
cartas credenciais en EUA
o 22 de marzo de 1939.

O capitán da Armada de Euzkadi, José María Burgaña
Belaustegi, embarcou en Iparralde cun barco de
madeira de pesca, o Donibane, e unha ducia de
exiliados, sen permisos e só cos seus pasaportes vascos.
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CAPÍTULO 3.2

A inmigración
irregular 1939 -1948
A inmigración irregular do Estado español á República de
Venezuela desde as Illas Canarias

da ditadura franquista á
democracia venezuelana

Antecedentes
As estatísticas, non oficiais, de distintos
autores aseguran que a época de maior emigración foi a década dos anos cincuenta e, en
especial para o canario, que tivo motivacións
especiais. Rematada a guerra civil (1936-39)
comezou a segunda guerra e unha vez rematada esta, o bloqueo imposto á ditadura militar
do xeneral Franco polos Estados vencedores
polo seu apoio ao fascismo italiano e ao nazismo alemán. Consecuencia da marxinación,
vivíronse anos tráxicos e de incerteza no arquipélago e a válvula de escape, como tantas
veces en épocas anteriores, foi marchar alén,
á prometedora Venezuela.
A emigración a Venezuela foi o alicerce
dun progreso moi perceptíbel en Canarias
coas axudas do fluxo de divisas aos familiares.
Este feito notouse nun rexurdir da industria
da construción e na reparación e melloras das
vellas instalacións agrícolas e das vivendas. A
década dos 40 fora de difícil e perentoria saída
de Canarias, problemas para obter pasaportes
e visados, imposibilidade de contratos... todo
isto se superou coa emigración clandestina.
Case sen documentos, amoreados en veleiros
de curta eslora, forxaron as odiseas máis incríbeis da historia da emigración desde o Estado español. Entre 1911 e 1920 emigraron
128.000 canarios. As estatísticas sinalan que
no ano 1954 chegaron a Venezuela 74.000
emigrantes oficialmente, pero esa cifra facili-

tábana os canarios que non ían contratados,
senón como transeúntes, turistas ou como
simples visitantes e ficaban no país xunto a
pais e familiares, nacionalizándose para ter
dereito ao establecemento comercial e industrial. Calculáronse naqueles anos en máis de
150.000 os canarios dispersos en todo o país
caribeño.
Máis de cen mil canarios emigraron “sen
papeis” e amoreados en veleiros a comezos do
século XX
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Os discursos políticos que sitúan a crise
inmigratoria en Canarias son equívocos, posto que a verdadeira problemática se atopa
nos países emisores. Juan Francisco Martín
asegura que debe existir un principio de solidariedade entre as poboacións que hai que
respectar e non se debe perder a memoria histórica, posto que en oito anos do século XX
saíron 128.000 canarios das illas amoreados
en barcos de vela.
En termos comparativos saían máis emigrantes en determinadas épocas de Canarias,
aínda que non todos fosen canarios, que os
que chegan agora ao Estado español1. Martín
sitúa a orixe da problemática de África no colonialismo que todo o mundo exerceu sobre
ela e que no arquipélago data desde o século
XV-XVI.

1 ”Canarias viviu un verdadeiro drama migratorio cando as súas condicións
económicas obrigaron a miles de insulares e confinados políticos perdedores
de 1939 a se amontoar en barcos veleiros e en auténticas vagas para emprender camiño a Venezuela encomendados
á súa sorte”. Juan Francisco Martín
Ruiz, catedrático de xeodemografía
na Universidade de La Laguna.

O carácter eminentemente migratorio dos
insulares reflíctese en determinados períodos
da historia: a crise vitivinícola da segunda metade do século XVIII maniféstase en Canarias
como unha rexión que expulsa poboación debido ao seu crecemento demográfico maior
que os seus recursos. Por iso é polo que se sitúa como unha rexión fortemente migratoria,
unha constante que permanecerá ata os anos
70 do século XX.
Gran Canaria, Tenerife e La Palma presentan un fortísimo movemento poboacional cara a Cuba a partir do século XVIII e
posteriormente, a segunda guerra mundial,
que leva á caída o mercado do plátano, volve
activar os saldos migratorios e converten en
sangrías humanas as viaxes a Ultramar.
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2 As estatísticas venezuelanas consideran que máis do 95% dos inmigrantes canarios non tiñan ningunha
profesión. N.A.
3 MARTÍN RUIZ, J. F: Canarias:
entre el éxodo y la inmigración. Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, Centro
de la Cultura Popular Canaria, Santa
Cruz de Tenerife, 1987, 60 p.
MARTÍN RUIZ, J. F. El proceso migratorio Canarias-América: emigración y retorno. Las implicaciones sociodemográficas, económicas y espaciales
en un lado y otro del Atlántico, en IX
Coloquio de Historia Canario-Americana, Tomo I, 1993, p. 376-478.

Os canarios realizaron as súas viaxes en
barcos veleiros que presentaban o mesmo
overbooking que os caiucos e pateras africanas. Non cabe chamarlles pateras pero estes
veleiros ían sobrecargados e desaparecían no
mar sufrindo auténticos naufraxios. Viaxaban en condicións moi precarias nunhas travesías moi longas, levados polos alisios e no
mesmo réxime clandestino que agora, porque este fenómeno obedece a leis universais,
afirma o catedrático.
A internet está inzada de citas e datos que
mostran o penoso das viaxes en pequenas
embarcacións. Ante as serias dificultades que
impuxo o Estado español franquista á migración, con trámites penosos e carísimos, naceu a chamada época dos barcos pantasmas.
Nela a frota pesqueira canaria destinouse ao
traslado de inmigrantes clandestinos en tales
barcos de vela. Entre ese ano e 1952 calcúlase
que efectuarían a travesía uns 8.000. Foi sen

dúbida un dos episodios máis dramáticos e
épicos do afán dos canarios e dos confinados
políticos do Estado español por chegar á Nova
Arcadia prometida, en que navíos cunha dispoñibilidade máxima de 50 persoas chegaron
a transportar 286.
Entre 1900-1910: Novo modelo de desenvolvemento agrícola exportador en Canarias, de onde saen uns 53.920 emigrantes,
xa que existe unha forte presenza de propietarios cubanos. Ao mesmo tempo, os retornados foron da orde de 61.931 persoas.
1911-1915. Emigran unhas 42.000 persoas, aínda que é unha emigración estacional.
Canarias vese afectada durante un tempo
considerábel polos efectos da primeira guerra
mundial (1914-1918).
1916-1920. Forte crise no arquipélago
pola caída do comercio exterior. Retrocede a
superficie cultivada do plátano, da pataca e
do tomate. Nestes anos e por mor desta crise
saen de Canarias unhas 86.000 persoas, na
súa maioría homes solteiros.
Disto despréndese que nos primeiros 20
anos do século XX estiveron obrigadas a saír
do arquipélago máis de 180.000 persoas con
destino a Cuba, Venezuela e África nunha situación irregular.
En canto ao perfil do emigrante2, tamén
hai grandes coincidencias que Martín Ruiz3
sinala nun dos seus libros, xa que das Illas,
onde hai un forte continxente de homes en
idade militar ou prófugos, saían os mozos
solteiros aínda moi novos. Os trazos profesionais apuntan a unha maioría de agricultores, en torno ao 81 %, aínda que nos

retornados sinalan outras profesións; iso fai
supor que se exportou man de obra agrícola
e se importou cualificada.
Martín Ruiz sinala a necesidade de que España e Europa interveñan de xeito inmediato
nos países necesitados de África en forma de
plan Marshall, non para explotar o país senón
para xerar política migratoria común e para
que os seus cidadáns teñan a posibilidade real
de solicitar visados, como facía Venezuela nos
anos 50. Doutro xeito, seguirán chegando inmigrantes porque é normal, dada a situación
de desestruturación política, económica e social do Subsahara.
A emigración canaria cara a Venezuela non
foi toda tan agradable e enriquecedora como
contan os miles de retornados que chegaron
nos anos 70 con diñeiro. Entre os episodios
máis negros da emigración atópase o peche
en campos de concentración de miles de insulares que chegaron de xeito ilegal. Os insulares foron tamén vítimas das mafias, como os
subsaharianos de hoxe.
As cifras da emigración de canarios cara a
Venezuela non están totalmente documentadas, aínda que o feito constatable de que practicamente todos os canarios tiveron ou teñen
familiares no que se chegou a chamar a Oitava
Illa fai bastante críbel que fosen uns 150.000.
A emigración a Venezuela desde o Estado
español foi ilegal até o ano 1952 e volveu ser
a partir de 1960. As primeiras saídas de barcos de canarios cara a ese país están datadas
en 1936, aínda que as saídas máis numerosas foron entre 1945 e 1949 segundo reflicte
a prensa venezuelana. Só entre 1948 e 1952
viaxaron uns 12.000 en barcos de pesca.

No Goberno de Rómulo Gallegos a inmigración canaria non era legal, pero era benvida porque se consideraba que tiña unha connotación política e eran persoas que fuxían do
réxime de Franco. Críase que estes emigrantes
vidos de Canarias eran loitadores pola liberdade, aínda que a maioría emigraban con fins
económicos. A pesar disto, en Venezuela dábanse visados de entrada só a parentes, aínda
que tamén entraron moitos polisóns en barcos transatlánticos. Nun primeiro momento,
a xente animouse a emigrar en conivencia
con algúns alcaldes das Illas, tanto porque se
convertía nunha fórmula de extorsión como
porque era unha válvula de escape para que os
menos adeptos ao réxime ditatorial de Franco
saísen dos seus municipios.
Os canarios foron vítimas das mafias que
lles cobraban fortunas por estas viaxes ou que
mesmo quedaban coas terras dos emigrantes
como fianza, de forma que moitos perderon
as súas propiedades.
Con todo, a aceptación da inmigración
desde Canarias acabou co golpe de estado de
Marcos Pérez Jiménez, que consideraba os
chegados como “comunistas” e confinábaos
en verdadeiros campos de concentración
como o de Guasina, que é unha illa do país
onde hai constancia do falecemento de 7 ou
8 persoas polas malas condicións debido ao
amoreamento e ás enfermidades. O outro
centro de internamento foi a illa de Orchila,
que funcionaba como centro penal. Por estas
instalacións pasaron miles de canarios que,
ademais, foron -outra vez- vítima das mafias.
Nesta ocasión, tratábase de persoas que pagaban a fianza destes inmigrantes para que saísen de alí e que os facían traballar cun status
case de escravos.
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O peche dos inmigrantes foi unha situación moi conxuntural que durou só o primeiro ano e medio do mandato de Pérez Jiménez, pois no ano 1952 asinouse un acordo
con Franco de legalización da inmigración,
que non acabou coas chegadas ilegais pois
se requiría o pasaporte e, no Estado español,
obtelo era complexo xa que se pedía, entre
outras cousas, non manifestar oposición ao
réxime. Foi, daquela, o momento da emigración masiva “maioritariamente masculina”.
Nesa época chegaban canarios a Venezuela
tanto de forma legal -sobre todo baixo a figura da reconstrución familiar- como ilegal,
aínda que esta vez xa máis en transatlánticos
ou en avión. Nos anos 60 volveuse pechar a
emigración libre aínda que as chegadas seguían producíndose.
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Esta situación facía que moitas persoas
estivesen en situación de ilegalidade e que tivesen que traballar “sen papeis”, co que iso
supón de “explotación”, ata que finalmente
lograron regularizarse.
O 20 por cento, emigrantes
A emigración en Canarias foi tan devastadora que, segundo o historiador da Universidade de La Laguna (ULL) Manuel Hernández, supuxo o 20 por cento da poboación
canaria dos anos 50. Un traslado que afectou
unhas zonas máis que outras e que fixo que,
por exemplo, El Hierro quedase baleiro, do
mesmo xeito que aconteceu con concellos do
norte de Tenerife, como Icod e coas illas de
La Palma e La Gomera.

Venezuela imán
José Antonio Rial
Desde os tempos da colonización vaise a
América na procura de liberdade ou de ouro.
Os tempos pasaron, mais os móbiles que fan
que as xentes atravesen o Atlántico nun barquiño de 12 metros de eslora, nun bote sen
cuberta, no sollado dun vello barco ou en
avións luxosos, son case sempre os mesmos.
Durante a última guerra e mesmo despois,
Europa botou á auga moitas canoas, pensando que as correntes as arrastrarían até as costas americanas.
Os insulares de Canarias distinguíronse
neste afán e apropiáronse das goletas e barcos
das súas frotas pesqueiras para vir a Venezuela, indocumentados, sen tripulantes a bordo
que souberan de navegación de altura, faltos
de aparellos náuticos, carentes de auga e de
equipamentos e cunha pasaxe que incluía
mulleres e nenos, tan numerosa, que non tiña
espazo nas adegas senón para estaren sentados
ou mal deitados, durante os dous meses que,
como mínimo, duraba a travesía.
Se Venezuela non for un mito, un país prodixioso, cuxas excelencias ninguén discutía a
bordo destas goletas, que cruzaban o océano
fiando na sorte e na aventura que agradaba ás
súas xentes, unha vez confiada a travesía ao
azar, a metade destas naves de fortuna, mal
armadas e desprovistas do máis elemental
para unha navegación transatlántica, terían
naufragado sen remedio.
Mais navegar cara a Venezuela era un
xeito de peregrinación moderna, que mantiña intacta a fe e daba folgos e afouteza para

resistir as máis duras probas. Desde lonxe,
desde detrás dos horizontes pechados polos
azuis mariños, a costa verde do máxico país
da abundancia e da paz, onde había traballo
para todos, alentaba o extenuado emigrante
clandestino e facía del un heroe capaz de aturalo todo.
Venezuela, para os que se botaban ao mar
deste xeito, era terra prodixiosa, por chegar
ás súas costas era xusto arriscar a vida, xa que
ela resarciría abondo as angustias sufridas,
outorgando xenerosamente liberdade, seguranzas e paz...
Ninguén escribiu a epopea destas navegacións, mais o testemuño de que se realizaron
está en Puerto Cabello, en La Guaira, Barcelona, Cumaná, Carúpano... Barcos dun, de
dous, de tres mastros e mesmo botes cos que
sería temerario arriscarse a máis de dez millas da costa, están alí fondeados, servindo
de refuxio aos mascatos e ás gaivotas e condenados a sucumbir baixo o sol e as choivas
do trópico...
Como era preciso burlar a vixilancia das
costas e aproveitar os ventos favorábeis, interesaba máis escapar que levar os necesarios
equipamentos e algúns destes barcos botábanse á mar case sen auga e con comida tan
escasa que tiñan que racionala desde o primeiro momento.
Na travesía pasábase fame e sede, rifaban,
ameazábanse con armas agochadas, enfermaba a metade da pasaxe, había xente mareada deitada sobre os vómitos e corpos sobre
corpos en todas as partes, e íase á aventura
porque ninguén sabía trazar un rumbo nin
navegar con ou sen instrumentos.

Os mellores mariños destas goletas e botes
eran, cando máis, patróns de cabotaxe, afeitos ás travesías da costa de África que desde
Canarias está case visíbel, pechando todo o
horizonte cara a Levante.
Mais os barcos viaxaron milagreiramente
sos, entre Canarias e Venezuela; as correntes empurráronos cara ao sur e canto máis se
desviaban da boa rota foron parar a Trinidad,
onde os ingleses, abraiados pola fazaña, fornecéronos de víveres e de auga e sinaláronlles
o camiño da veciña costa venezuelana.
Tamén aconteceu que algún destes veleiros atopou no seu camiño algún buque transatlántico de pasaxeiros que, despois de equipalo, lle marcou o rumbo a seguir, e así, como
quen vai preguntando de esquina en esquina
nunha gran cidade, arribaron ás costas do
país soñado estes valentes, modernos descubridores do Novo Mundo e máis audaces que
Colón e os seus homes.
Caracas sabe pouco destes inmigrantes de
fortuna. De cando en vez os xornais publican
a nova da chegada dun veleiro clandestino e
de que os seus tripulantes foran detidos até
que se lles concederan documentos ou se lles
reembarcara para o país de orixe, mais en Venezuela non se escribiu a saga destes iluminados, que correron todos os riscos, posta a
súa fe no país da paz e do traballo seguro e
remunerado, aínda que ás veces o duro trato
que recibiron ao chegar ao porto esvaeceu a
quimera de que América era toda terra libre,
sen alfándegas nin fronteiras.
Nos veleiros canarios viaxaba unha homoxénea masa de obreiros e agricultores que
trataba de aproveitar a boa cotización do bolívar para sacar as súas familias, que ficaban
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nas illas agardando o pan do emigrante, da
miseria causada por dúas guerras sen tregua.
Estas xentes eran as que ateigaban as adegas dos veleiros, mais entre elas mesturábanse outros personaxes que non elixían o barco
clandestino porque o prezo fose máis barato ou
porque a bordo sempre houbese praza, senón
porque non lles exixían pasaporte, nin nome,
nin documento ningún aos que embarcaban.
Funcionarios que roubaran ou prevaricaran e que antes de caeren no cárcere preferían

fuxir; esposas divorciadas, cuxa situación era
absurda porque as novas leis non admitían
este estado; aventureiros de toda caste, tanto
políticos coma doutra índole e dun ou outro
bando; ladróns sen atenuantes e xente honrada con documentos suxos, lixados non polas súas accións senón polo tendencioso informe dun inimigo, mesturábanse coa masa
traballadora, dábanlle cor e variedade e, ao
chegar a porto, facíana sospeitosa, aínda que
no mar, aos poucos días de viaxe, eran quen
aconsellaban, decidían e elevaban o ánimo
dos outros pasaxeiros.
Rial, José Antonio, Venezuela imán.
Ediciones Edime, Caracas-Madrid. 1955.
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Canarios, galegos, vascos e peninsulares a bordo de La
Elvira. Esta expedición de inmigrantes irregulares en
1949 representou un punto de inflexión na chegada de
barcos con irregulares desde as Illas Canarias.
Foto orixinal, arquivo Xurxo Martínez Crespo.
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A inmigración
irregular foi reprimida
polos militares
venezuelanos
entendendo que
estaba formada por
elementos subversivos
do Estado español.
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Capa da primeira (1955) e única
edición de Venezuela imán, do exiliado
político canario José Rial. Esta novela
foi a primeira en tratar o tema da
inmigración irregular do Estado
español a Venezuela. Algunhas das súas
páxinas están sacadas dunha bitácora
dun destes veleiros.

Militares encargados dos
inmigrantes irregulares.
Cumaná, 1949.

Francisco Moreno Herrera,
confinado en La Palma. 1943.
Foto: Arquivo Xurxo Martínez Crespo.

Foto: Arquivo Xurxo
Martínez Crespo.

Foto: Arquivo Xurxo Martínez Crespo.
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Confinados nas Illas Canarias.
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O xeneral Jordana,
ministro de Exteriores de
Franco, (primeiro á dta.)
advertiu ás autoridades
venezuelanas do perigo
que representaba aceptar
o ingreso de exiliados.

Diversas imaxes de confinados
políticos peninsulares
desterrados ao arquipélago
canario na década dos 40.
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Manuel Vilariño Santomé e a epopea de La Express 1949
Manuel Vilariño Santomé, sindicalista anarquista na súa vila natal de Moaña, pertencía a
unha familia activa política e sindicalmente.
Os seus irmáns tiveron un papel destacado
na conformación do sindicato local de mariñeiros e na reorganización da Corporación
municipal despois da vitoria da Frente Popular nas eleccións de febreiro de 1936.
A vida e morte de Manuel Vilariño e os
seus irmáns está fortemente vencellada a
Solidaridad Marinera, fundada en xaneiro
de 1930, sindicato que en 1931 se uniría á
central anarcosindicalista CNT con 1.500
asociados. Dirixido por José Romero e cun
irmán de Manuel, José, na secretaría, promoveu a longa folga pesqueira de 1933-1934
que, unha vez radicalizada, deu paso ao control sindical polos cenetistas e á formación de
Fraternidad Marinera.
A folga pesqueira de 1933-1934 e o seu
enfrontamento coa patronal e as conserveiras foi a sentenza de morte para os Vilariño
Santomé. Comezou o 25 de abril de 1933.
Os armadores decretaron un lock-out,
amarrando a frota e deixando sen traballo a
1.500 mariñeiros. A intención dos armadores era que os mariñeiros pagasen o diñeiro
pola póliza da mutualidade de accidentes
de traballo.

“Unha semana despois, vendo o que acontecía nos outros portos, tomaron unha actitude
conciliatoria (os armadores), pero entón os mariñeiros mantivéronse firmes nas súas reivindicacións e proclamaron a folga no sector. O día
20 de maio os traballadores decidiron saír a faenar, pagando eles a póliza até que o Consello de
Ministros resolvese sobre a cuestión, así como negociar sempre sen intermediarios, directamente
coa patronal.”1
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Aínda así, Moaña foi militarizada e durante
os meses seguintes detiveron líderes mariñeiros
que, ante a actitude da patronal, radicalizaran
as súas protestas. Por orde gobernativa clausúrase o sindicato Solidaridad Marinera, culpando os mariñeiros ao alcalde José Romero
e pedindo a solidariedade da poboación cos
detidos no cárcere de Pontevedra.
“Van once meses e medio pola popa e sigue
a bolina, coma se empezase onte. Non se pesca
unha peseta, nin con raba2 nin á ardora3. O
comercio, aos tombos no tempestuoso mar da
bancarrota, malia os esforzos dos pilotos tendeiros por virar en redondo e evitar o ameazador atranco da ruína. A agricultura, en medio
dunha furiosa tempestade que a arrasa, ameaza
afundirse sen remedio. Os estómagos ao pairo,
aínda que a maioría teñan o anzol sen encarnar, perdidas as esperanzas de que unha brisa
benfeitora os poña en marcha.”

1 González Fernández Xoán Miguel, Villaverde Román Xosé Carlos.
Moaña nos años vermellos., Faro de
Vigo, 4.4.1934, pp 110.
2 Bragadas de bacallau para atraer
a sardiña.
3 Coñécese como vir á ardora á
pesca nocturna con artes de cerco.

Once meses despois, o 14 de abril de
1936, as partes chegaron a un acordo. En febreiro de 1935 o Goberno Civil autoriza a
reapertura de Fraternidad Marinera e o 1 de
maio os oradores4 en Moaña piden unha amnistía xeral para os detidos.
A vitoria da Frente Popular
O comezo da fin
A situación cambia radicalmente coa vitoria da Frente Popular. As novas autoridades
gobernativas destitúen o alcalde de Moaña,
José Romero.
Un dos irmáns de Manuel, Antonio, foi
elixido concelleiro na corporación municipal,
o 22 de marzo de 1936, participando na elección do novo alcalde José Fandiño Pidre5, por
12 votos a favor e só un en contra.
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Malia este esperanzador comezo da vitoria do progresismo na vila e no Estado, axiña
a sorte do recentemente elixido alcalde e de
todos os irmáns Vilariño, viraría irremediabelmente cara ao cárcere, a desaparición, o
asasinato, o exilio e o esquecemento da historia e da xustiza.

4 Op. Cit. Moaña nos…pp 111.
Os oradores foron José Romero, Javier Pose e José Abella.

José Fandiño Pidre naceu o
14 de xaneiro de 1902 e emigrou
moi novo co seu pai a New York.
Electo alcalde, foi asasinado polos golpistas, despois dun simulacro de xuízo, o 31 de decembro
de 1936.

5

“O día seguinte do golpe de Estado contra
a democracia, o día 19 de xullo, celébrase a
sesión plenaria, como se nada pasase, tratando temas cotiáns; reparación de escolas, elección dunha comisión para o deslindamento do
Concello, autorización de obras, etc. Parece ser
que pola tarde, Fandiño e por comunicación
gobernativa, xa acompaña a Garda Civil de
Moaña, para garantir os rexistros e cacheos de
armas en nome da República. O día 20 son
os dirixentes sindicalistas os que organizan a

requisa de armas. O 22 de xullo, o novo gobernador civil, nomea o capitán de cabalería,
José Carvajal Quiroga como delegado gobernativo para encabezar unha comisión xestora no
Concello, destituíndo a Fandiño, que queda en
liberdade sen cargos.
En outubro José Fandiño Pidre, nun intento de salvar a vida, chega a contribuír economicamente coa Falange de Moaña; se cadra
por ser industrial, era máis ben unha obriga
este tipo de achega. Houbo momentos en que
Fandiño intenta fuxir ao estranxeiro, pero José
Pérez Rodríguez (Pepe de Ventura), fundador
das milicias moañesas de FET de las JONS e
primeiro tenente de alcalde da nova xestora,
ofrécelle a súa protección, convencéndoo para
ficar. Pero o día de San Martiño de 1936,
vai acontecer un fatal suceso que truncará a
vida de Fandiño: A detención de dous irmáns
sindicalistas en Cesantes. Estes acaban confesando que participaran na requisa de armas,
auspiciada, entro outros, polo alcalde Fandiño, e instigaran a queima da igrexa parroquial
de Moaña. A consecuencia desta declaracións
son encarcerados catorce veciños máis acusados
do comiso de armas. A metade foron liberados
por influencias persoais, o resto confinados nun
baixo, próximo á ruela do Xaldeiro, noutrora
central de Correos e caixa de aforros, para logo
seren trasladados á usurpada casa sindical na
Seara, agora convertida no acuartelamento das
operacións falanxistas. Aquí sufriron malleiras,
torturas, purgas de aceite de rícino, rapaduras
de pelo etc. Despois foron levados nun barco
da ardora á Vigo, para logo ser escoltados até o
cárcere da rúa do Príncipe.
Polas memorias de Luís Pérez Álvarez (Nacidas) -valioso documento inédito- sabemos que
José Pérez Rodríguez, xefe da Falanxe de Moa-

ña, lle entrega unha lista ao comandante instrutor L. Vicente Sasiaín quen, despois de lela, pon
en liberdade o ex-alcade Fandiño, posiblemente
pola influencia do propio Pérez Rodríguez. Despois de lles desexar sorte aos compañeiros, Fandiño baixaba as escaleiras, cando un subordinado,
saltando todos protocolos, acode ao comandante
para lle indicarlle non se sabe o que, pero algo
que o obriga a rectificar a opinión e ordena detelo novamente. Foi entón cando o ex-alcalde se
decatou de que non tiña salvación.

José Fervenza, anarquista de acción, condeno e condenamos a morte.

En decembro, iníciase o consello de guerra
1212/36 no Xulgado Militar eventual Nº 4
de Vigo, e sen máis axuda que o avogado militar de turno, o capitán de Infantaría Segundo
Cobas. Foron xulgados por auxilio á rebelión.
José Pérez procurou que o avogado falanxista,
alférez de complemento, Ulpiano Herrero, defendera a Fandiño. Á parte disto, aqueles homes foron acusados de formar un grupo incendiario (Igrexa de S. Martiño), terroristas de
ideas anarquistas, cun destacado masón como
era Fandiño. Acoden a testificar ao seu favor o
secretario municipal Leoncio Queimadelos e o
párroco Enrique Rubido de la Gándara. Mentres o primeiro argumenta que evitou desordes
na vila e que en máis dunha ocasión chegara a
presentar a dimisión, ao segundo non o deixaron declarar. Pola parte acusadora, seguindo as
memorias de Luís Pérez, foron os duros informes da Garda Civil, asesorados polos falanxistas moañeses, ademais dun oficio da alcaldía
de Moaña, dicindo que ordenara os rexistros
domiciliarios e acusándoo de masón.

Manuel Castrofes Rodríguez. Cadea perpetua.

Aquel 17 de decembro de 1936 sentenzan a
José Fandiño Pidre, “masón e sendo a francmasonaría inimiga da nosa relixión, apostólica e
romana. Condeno e condenamos a morte.

Jesús Vilariño Santomé, anarquista de acción, condeno e condenamos a morte.
Eugenio Gayo Santomé, anarquista organizador de conflitos sociais en Meira. Cadea perpetua.
Manuel Vilariño Santomé. Anarquista. Cadea perpetua.

Manuel Fervenza Pena. Cadea perpetua.
Arturo Piñeiro Iglesias, alcumado “Chaplín”. Sindicalista. Quince anos de reclusión
temporal.
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Luís Pérez Álvarez, alcumado “Nacidas”.
Quince anos de reclusión temporal.
José Costas Pérez. Absolto.
Manuel Costa Pérez. Absolto.
Fandiño, Vilariño e Fervenza foron fusilados o 31 de decembro de 1936 no Castro de
Vigo e enterrados nunha fosa común no cemiterio de Pereiró.
O falanxista José Pérez Rodríguez e a muller de Fandiño, Nieves, intentaron salvalo. O
primeiro a través do dirixente falanxista Manuel Hedilla e a muller, en viaxe a Burgos para
contactar directamente con Franco. Ambas as
misivas conseguen un resultado favorábel, pero
o indulto chegou a Vigo despois de que Fandiño,
Fervenza e Vilariño xa foran fusilados.6

Testemuño de Xosé Carlos
Villaverde Román verbo a represión en Moaña

6

José Vilariño Santomé,
desaparecido no 1936
Testemuño da súa bisneta

118

7 Este alemán descontrolado actuaba pola súa conta sen dar explicacións ás autoridades golpistas. Foi
un dos principais asasinos da bisbarra
actuando en nome dos golpistas contra sindicalistas e xente de esquerda.
Mesmo tentou “pasear” o líder falanxista José Pérez Rodríguez por ter
denunciado os seus excesos. Morreu
ancián en Vigo. González Fernández
X.M. / Villaverde Román X.C., Op.
cit. pp. 227.
8

Narrado ao autor en Caracas.

No ano 36, cando estoupa a Guerra, foi loitar ás barricadas de Vigo, dende as que retornou
a Moaña, sabéndose perseguido. El e os outros
cinco líderes sindicais da vila decidiron agocharse nun alboio coa axuda das súas familias
e dalgúns confidentes, que os ían mantendo informados do que ía sucedendo e os aprovisionaban. Dise que durante o tempo (uns dous meses)
en que estivo agochado, un dos seus confidentes
acababa de conseguirlle un salvoconduto para
saír dende Porto cara a México, até que en agosto do 36 -o confidente- é detido e confesa baixo
tortura o lugar en que están agochados. Os falanxistas, capitaneados polo nazi Bruno Sveiger7, detéñennos e envíanos ao cárcere de Vigo,
onde permanecen entre un e dous meses presos,
sometidos a continuas torturas. Días antes da
súa detención, unha serie de falanxistas entraron na casa do matrimonio, onde roubaron todos os obxectos de valor (é por iso polo que non se
conservan lembranzas materiais da familia que
poidan servir para ilustrar este documental), raparon o pelo dos fillos e da muller do meu bisavó
e vexáronos de xeito inhumano. Dende ese día
ata o da súa morte non se sabe con exactitude
canto tempo transcorreu. Disque desapareceu en
novembro do 36, data en que máis que probablemente foi asasinado. A Falanxe de Moaña
reclamou os seis sindicalistas que permanecían
na cadea en Vigo e foron enviados de volta á
vila. Un par de noites despois da volta a Moaña, Bruno e a súa tropa sacáronos de noite e
leváronos ata o peirao. Alí torturáronos un a
un para despois subilos nun bote que levaron ao
medio da ría, onde lles ataron unha pedra ao
pescozo e os lanzaron ao mar. O seu cadáver e os
dos seus compañeiros nunca se recuperaron.

Manuel Vilariño Santomé e a
epopea de La Express
Manuel pasou do cárcere de Vigo ao de
Pontevedra e de alí á Illa de San Simón. En
1940, é confinado, sen documentación, ás
illas Canarias. O novo réxime precisaba de
espazo para meter a todos os perdedores da
guerra civil. En Canarias malvivía con pequenos traballos, nunha illa empobrecida dun
arquipélago empobrecido dun Estado empobrecido material e espiritualmente.
Foron moitos anos os que pasou Manuel
Vilariño, nove, nas illas. Sen posibilidade
de voltar a Galiza, debido á pena que cumpría, e coa condena pendente, fora condenado a cadea perpetua. Así, naquelas illas,
cárceres sen barrotes, os confinados non
podían ter documentación, nin traballar
legalmente, nin trasladarse a outro sitio
fóra do territorio de confinamento. A pena
pola falta non era outra que a detención e
o internamente noutro cárcere para o cumprimento da condena enteira, neste caso, a
cadea perpetua.
Indocumentados, debido á situación de
desterro e confinamento en que se encontraban moitos galegos, vascos e peninsulares nas
Illas Canarias, un grupo deles decidiu botarse
á mar e chegar a Venezuela, tal e como fixera o Telémaco e moitas outras embarcacións,
conscientes de que, aínda chegando a costas
venezuelanas, a súa situación de indocumentados non os axudaría para desembarcar.
Manuel Vilariño coñeceu un capitán galego8 que o convidou a botarse ao mar ante a
situación desesperada en que se achaban e da
que era imposible saír.

Manuel dixo que si, aínda que despois,
o día fixado para embarcar, cando viu as
condicións en que ían viaxar, dubidou en
pilotar un nave tan cativa que ía atravesar
o océano. A penas un barco de vela, sen
motor, con non máis de quince metros de
eslora, sen auga, sen comida, sen cartas
náuticas... e con 61 persoas, entre elas unha
muller embarazada. Puideron máis os anos
de cárcere, o asasinato e desaparición dos
seus irmáns. Os anos de confinamento, de
fame e soidade. Pouco podía perder, a vida,
un home que nin vida tiña, nin vida futura
podía soñar.
A saída debía facerse da maneira máis discreta posíbel. Era un delito á emigración ilegal, ademais, non só o piloto, Manuel, estaba
cumprindo condena. Moitos dos embarcados
sufrían a mesma persecución, expresa ou tácita, dun réxime en que todos os que vivían en
liberdade eran sospeitosos.
Montaron no barco sen cartas mariñas,
para evitar unha revisión rutineira e non poder xustificar a súa presenza. Utilizando as
vellas rutas de cabotaxe que os portugueses
deliñaron antes de 1492 para traer as especies da India, o Express tomou rumbo cara a
Senegal, a Dakar, lugar en que se abasteceron duns poucos víveres e auga, ademais das
imprescindíbeis cartas mariñas para poderen
cruzar o océano. Un dato que conservaba na
súa memoria Manuel foi que precisamente a
muller embarazada e o seu home decidiron
abandonar a viaxe en Dakar. Manuel lembra
isto con alivio, sobre todo rememorando a
viaxe desde Senegal até Venezuela.
Foron, desde as Illas Canarias até Dakar,
12 días. Botáronse outra vez á mar para cru-

zar o océano Atlántico. Ao terceiro día de navegación sorprendeulles unha treboada. Vilariño lembra “aquilo foi horríbel e aínda hoxe
se me alporiza o pelo de o lembrar. Foi tal a
tormenta que non nos viamos uns aos outros.
Rompeu unha vela e acórdome que tivemos
que coller os bidóns de auga e lanzalos ao mar
para evitar que esnaquizaran o barco, porque
batían dun lado para o outro.
Levaban na embarcación un home ferido.
“Estragados os ánimos e as ganas de seguir, houbo
unha reunión entre a tripulación para decidir se
seguiamos ou volviamos a Senegal. Decidimos
continuar a viaxe até Venezuela, co risco de morrer de sede ou inanición, pois perderamos gran
cantidade de auga e víveres. Isto fíxonos calibrar
a posibilidade de parar nos Azores; porén, ante
a posibilidade de sermos entregados ás autoridades españolas, decidimos continuar nesa situación tan precaria.
Tivemos, de alí en diante, que recoller e beber auga da choiva e comer feixóns con auga
de mar. Dous pasaxeiros morreron nesas duras
condicións. Botámolos ao mar coma se fosen un
lastre. Descoñezo os seus nomes, as súas orixes,
ninguén preguntou nunca por eles”.
Oitenta días estiveron no Atlántico “viña
á miña mente a imaxe de Colón cando tamén
cruzou este océano. Ao igual ca eles, a nosa tripulación tamén subía ao mastro e dicía que vía
terra. Eran espellismos até que un bo día apareceu diante nosa a illa de Barbados. Ao principio
non o críamos”.
En Barbados repuxeron víveres e auga e
dirixíronse rumbo a Venezuela. Aos poucos
días de navegación chegaron a Puerto Caracas, e alí comezou outra parte da historia.
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Debido ás novas normas que non permitían o desembarco de indocumentados e
á mala situación que atravesaba o goberno
pro-republicano do escritor Rómulo Gallegos, que acababa de ser deposto por un
golpe de Estado o 24 de novembro, a Garda
Nacional venezuelana non os deixou atracar
e equiparáronos a piratas. Conta Vilariño
que despois de tantos días no mar, o feito
que non os deixasen atracar foi un duro golpe. Volvéronse reunir os tripulantes de La
Express e decidiron varar a nave, “queimar
as naves”.
“Porén, foi a mesma Garda a que nos dixo
que, aínda que non podiamos atracar alí, si
o podiamos facer en Puerto Cabello. Cara alá
dirixímonos e, por fin, puidemos desembarcar. Porén, a situación política de Venezuela
colleunos por sorpresa. Ao sermos republicanos, as novas autoridades da Xunta Militar
de Delgado Chalbaud sacáronnos do campo
de emigrantes en que estabamos, en Valencia,
estado Carabobo, e conducíronos ao Territorio
Federal Delta Amacuro, á illa de Guasina. O
traslado debeuse a que os militares crían que
viñéramos a Venezuela apoiar a revolución de
Rómulo Gallegos, o recentemente deposto presidente venezuelano”.
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9 Mal de chagas ou tripanosomiase americana é unha doenza parasitaria tropical causada polo Trypanosoma cruzi do mesmo xénero que o
axente infeccioso causante da doenza
do sono africano, e que o axente que
causa a leishmaniose.
10 Vilariño Santomé non se acordaba do nome nin volveu saber do Padre. O Padre Barral refírese a Vilariño
coas palabras “un mozo galego”.

No campo de concentración de Guasina
permaneceron recluídos durante cinco meses, soportando moi duras condicións. Os
alimentos eran escasos.
As condicións de insalubridade, propias
dos trópicos, asañábanse cos desnutridos europeos que levaban meses no mar sen alimentos e nunha situación mental e física paupérrima debido ao seu confinamento previo nas
Illas Canarias.

En Guasina había mosquitos transmisores
do paludismo, amebas histolíticas produtoras da disentería amebiana, tifo etc, ademais
dunha mosca denominada vulgarmente polos venezuelanos “golota”, cuxas dolorosas
picadas causaban úlceras. Os presos tiñan
que convivir con insectos de todas as clases,
incluído o terríbel “chipo”, axente transmisor
do chamado Mal de Chagas9.
Andaban semiespidos na illa, debido a que
levaban os mesmos farrapos con que fixeran a
travesía e nunca lles deran roupas novas.
Unha vez cada certo tempo, achegábase
á illa un pequeno barco da Guarda Nacional para desembarcar víveres. Normalmente
baixaban un boi ou unha vaca viva para que
repartisen entre todos os despezamentos do
animal. A Garda Nacional observaba desde o
barco a baixada do animal; eles nunca colaboraban porque representaba un esforzo e un
risco que non estaban dispostos a asumir.
Os animais, que despois servirían como
alimento, eran desembarcados vivos polos
mesmos presos, con grave risco para a súa
vida. Unha vez que estaba o animal na illa,
tiñan que encargarse de matalo. A morte
non era sinxela, pois non tiñan os medios
necesarios. Non era a primeira vez que mataban dun golpe na cabeza os animais, con
pedras de gran tamaño, pois non tiñan machetes nin instrumentos axeitados para o
labor. Os inmigrantes recluídos no campo
non tiñan a experiencia. Por mor das altas
temperaturas, a carne podrecía rapidamente.
Unha das vacas deulle unha cornada a Vilariño, o que provocou o seu internamento no
hospital de Tucupita, onde foi atendido polo
Padre capuchino Basilio Barral10, quen se in-

teresou polas condicións dos presos. Era a
primeira vez que Manuel tiña contacto con
alguén alleo á Policía ou a outros presos, e
así púidolle contar os sufrimentos de todos
os detidos en Guasina.
No hospital das Irmás misioneiras de
Tucupita.
A situación destes presos foi denunciada á ONU11 e, debido a presións internacionais, os inmigrantes irregulares alí presos
foron liberados.
Manuel Vilariño Santomé foi trasladado
a outro campo de emigrantes, El Trompillo,
e a “Terrible y loca aventura de unos españoles” que foi o titular dalgúns xornais locais
venezuelanos, rematou co seu enraizamento
nesta terra que, despois de 80 días no mar e
moitos meses nun campo de concentración,
lle deu a oportunidade de nacer de novo.
A situación neste novo campo de internamento foi moito mellor. Malia a historia
oficial que asegura que Guasina foi pechado
en 1943, debido a informes médicos de Arnaldo Gabaldón e á presión de intelectuais
venezuelanos ante o presidente Medina Angarita, nada máis lonxe da realidade. Entre
1945 e 1949 miles de inmigrantes ilegais
estiveron recluídos, sen xuízo nin cargos,
meses e mesmo anos.
Durante os seus derradeiros anos, Manuel
Vilariño Santomé, no seu piso en Caracas,
na avenida Panteón en San Bernardino, fixo
unha especie de pensión para poder subsistir,
por indicación da súa muller. Morreu engulido polos avatares dunha guerra incivil e dunha revolución en Venezuela, esquecido polo
seu país, Galiza.

A chegada do Express na
prensa venezuelana
Onte chegou a La Guaira a goleta
Express con 54 inmigrantes ilegais
O xoves, a media noite, achegouse á baía
de La Guaira unha goleta co nome de La Express, con 54 inmigrantes ilegais a bordo, entre eles 3 mulleres e 2 nenos.
Segundo o noso correspondente, todos
procedían de Santa Cruz de Tenerife e embarcaron hai 60 días con destino a América,
elixindo voluntariamente as costas de Venezuela. O señor Humberto Rijo, xefe do Servizo de Investigación nacional naquel porto,
subiu a bordo a mañá de onte, e notificoulles
que o Goberno non lles podía conceder permiso para desembarcar. Deseguida un remolcador enganchou pola proa o Express e
levouno até tres millas e media mar afora.
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Pero onte mesmo, á noitiña, La Express
volveuse achegar á rada de La Guaira, ao berro de protesta dos seus ocupantes. Avisadas
as autoridades desta insistencia, ordenaron
de novo ao remolcador que arrastrase a nave,
esta vez a dez millas da costa e que a súa tripulación fose definitiva e categoricamente
informada de que, de conformidade coa resolución do cidadán presidente da República,
non era posíbel aceptalos no país se non traían
documentación debidamente legalizada polas
autoridades consulares respectivas.
En La Guaira existe expectación por canto
se cre que a goleta pode amañecer hoxe de
novo no porto.”
El Universal, Caracas
30 de agosto de 1948

11 Ver testemuño do Padre Barral.
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“Que foi dos 54 fuxitivos españois
que cruzaron o Atlántico nunha
goleta e foron rexeitados
en La Guaira?

estrañaría de que un feixe de republicanos que
tiveron que expor a vida para escapar do réxime franquista careza de documentación que lles
terían que pedir ás mesmas autoridades das que
tentaba fuxir.

Despois de seren rexeitados dúas veces polas
autoridades de La Guaira, ignórase a sorte que
correron 54 cidadáns españois –entre eles tres
mulleres e dous nenos- , que se arriscaron a cruzar o Atlántico nunha fráxil goleta para fuxir
da tiranía franquista e atoparon que, á súa chegada ás praias de Venezuela, se lles negaba o dereito de asilo debido a que non viñan provistos
de pasaportes e certificados de saúde. A goleta
Express chegou ao porto de La Guaira cos inmigrantes ilegais, procedentes das illas Canarias,
onde se fixeron á mar na procura da liberdade.
Para as vítimas da opresión franquista, o nome
de Venezuela tiña soado moitas veces con timbre
esperanzador. Sentiran falar unha e cen veces de
Venezuela como un dos países máis democráticos do Novo Mundo e terra de alta reputación
e hospitalidade. Pero máis forte ca estes nobres
principios foron na circunstancia presente os legalismos e a estes 54 exiliados dixéronlles que
non tiñan entrada no país porque non viñan
provistos da documentación que se lles exixe
aos que viaxan dun país a outro. Ninguén se

O servizo de intereses sanitarios da nación
venezuelana podería eventualmente quedar
satisfeito sometendo estes inmigrantes a un período de corentena. A mencionada goleta tivo
que saír das augas xurisdicionais venezuelanas
por dúas veces que tentou arribar a porto. Actualmente descoñécese a situación do barco, pero
informouse que as autoridades guaireñas recomendaron ao seu capitán12 que continuase viaxe
cara a outras terras ou que volvese ao seu porto de orixe. A ditadura feroz que sobreviviu ao
fascismo vería con moito gusto que esta última
orde se cumprise.
Un motivo especial de esperanza deses inmigrantes, que semella non ter sido tomado en conta, é o feito de que moitos deles teñen familiares
no noso país. Non se trata daquela, nesta ocasión, de aventureiros de inconfesábeis designios
contra os cales están evidentemente orientadas
as leis e regulacións que a nación puxo en vixencia como medidas de lexítima defensa da orde e
da seguranza.”
El Nacional, Caracas
1 de novembro de 1948

12 O moañés Manuel Vilariño
Santomé

“Embarcación está afundíndose en
Puerto Cabello e baixo vixilancia
O veleiro español Express, que foi rexeitado tres veces polas nosas autoridades por
ingresar no país sen ningunha documentación, tripulado por 57 persoas, está detido en
Puerto Cabello desde onte. A última vez que
se rexeitou este barco foi en La Guaira, onde
arribou coa mesma xente, 50 homes, 5 mulleres e 3 nenos. Críase que partira do país
mais as autoridades respectivas foron avisadas
de que se encontraba en Puerto Cabello e alí
ordenouse manter estrita vixilancia para evitar que os tripulantes desembarquen e só está
permitido que o fagan as mulleres e os nenos.
O Express está a se afundir e presenta danos
nos motores. Hai indicios de que tales danos os
ocasionaron expresamente os tripulantes para
evitar que os fagan saír de Venezuela. Porén, o
Goberno ordenou que se proceda á reparación,
o que farán no dique seco do estaleiro. Igualmente o Goberno impartiu instrucións para
que os provexan de comida, co fin de que poidan partir tan pronto como queden rematadas
as reparacións.”
El Carabobeño, Valencia, estado Carabobo
6 de novembro de 1948
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Os inmigrantes da goleta La
Express a El Trompillo, e chega
outra: Estrella Polar
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Como é sabido, La Express fondeou a semana pasada na baía de La Guaira e de conformidade coas disposicións do presidente Gallegos,
a embarcación foi remolcada e instruída a súa
tripulación no sentido de que o Goberno non
consentirá o desembarco dos seus pasaxeiros en
territorio venezuelano. Porén, a nave dirixiuse
daquela a Puerto Cabello e, pouco antes de entrar á rada –segundo se nos informou-, os seus
ocupantes procederon a destruír os motores e
romper o seu casco, co cal La Express empezou a
se afundir con perigo para a súa pasaxe.
Nese intre chegou ao porto de La Guaira
outra goleta: La Estrella Polar, décimo segunda
embarcación que chega a Venezuela e terceira
despois da disposición presidencial que prohibiu o ingreso no país dos novos inmigrantes ilegais. Esta goleta está actualmente ancorada en
La Guaira e trae refuxiados, todos españois sen
documentación legal. Partiron hai 60 días das
Illas Canarias e navegaron directamente cara
ás costas de Venezuela, e foi La Guaira o porto

escollido para atracar. As autoridades subiron
onte a bordo como fixeron hai unha semana en
La Express, e semella que razóns sentimentais
pesaron no ánimo das autoridades para conseguir a entrada no país destes españois que aseguran, coma os pasaxeiros das embarcacións que
a precederon, estar perseguidos polo réxime do
ditador español Francisco Franco.
Como se lembra oportunamente, publicamos
neste xornal unhas declaracións do doutor Losada, director do Departamento de Estranxeiría do Servizo Nacional de Seguridade, en que
deixou constancia das súas afirmacións. Sostivo
nelas que o Goberno tiña probas de que nas illas
Canarias se constituíra na clandestinidade unha
empresa navieira que se comprometía, mediante
o pagamento de altas sumas de diñeiro en dólares, a transportar ás costas venezuelanas os españois que así o desexasen, suxeitos desde logo aos
riscos que supón atravesar o océano Atlántico a
bordo de fráxiles embarcacións.
Dixéronos que todos os inmigrantes serían
reunidos no Centro de Recepción de El Trompillo, onde serían debidamente inscritos e posteriormente se lles faría entrega da documentación legal correspondente.”
El Universal, Caracas,
7 de novembro de 1948

Procesión do Carme polo Con.
Barco de Deixáa. Anos 50.
Foto cedida pola familia Magdaleno
Cidrás. (Los Enamorados).
Arquivo Xosé Carlos Villaverde
Román
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Manifestación marítima
dos barcos sardiñeiros
durante a visita a Vigo
dos ministros Salmón
e Aizpurúa.
Foto Vida Gallega 23. 1935.
Arquivo Xosé Carlos Villaverde Román

1941. Alcalde José Pérez
Rodríguez co uniforme,
segundo pola dereita.
Arquivo Xosé Carlos Villaverde Román
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A única foto que existe da goleta
galega La Express, que sería mercada
por canarios e realizaría a viaxe que
capitaneou o confinado moañés
Manuel Vilariño Santomé.

Cartaz electoral do deposto
presidente Rómulo
Gallegos. O periplo de
La Express por portos
venezuelanos debíase
ao temor dos militares
golpistas venezuelanos de
que os barcos chegados de
Canarias viñesen ateigados
de defensores republicanos
do deposto presidente.
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Imaxe de arquivo do Padre
misioneiro galego, Basilio Barral. A
súa defensa dos recluídos en campos
de concentración salvoulle a vida ao
capitán Manuel Vilariño Santomé.
Foto: Arquivo Xurxo Martínez Crespo.

Manuel Vilariño, con lentes, co
pintor galego, ex-membro do
POUM e exiliado Mario Granell.
Caracas, 1977.
Foto: Arquivo Xurxo
Martínez Crespo.

Esta é a única
imaxe que existe
tomada a bordo
de La Express
por autoridades
venezuelanas.
Foto: Arquivo Xurxo
Martínez Crespo.
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CAPÍTULO

5

Campo de concentración para
inmigrantes irregulares de Guasina
Centro de internamento de inmigrantes
de El Trompillo e La Orchila

CAPÍTULO 5

Guasina, La Orchila e El Trompillo

Campo de concentración
para inmigrantes
irregulares de Guasina.

Centros de internamento, concentración, campos de traballo
Guasina foi o lugar elixido polo Goberno
Nacional nos meses previos á segunda guerra
mundial, 1939, para enviar indocumentados
perseguidos por diversos Estados. A Conferencia de Evian, do 6 ao 15 de xullo de 1938,
representara un absoluto fracaso para arranxar
a situación de milleiros de xudeus que deambulaban por Europa. A situación complicábase coa chegada masiva de refuxiados ao Estado francés desde a República española.
O mundo, ao dicir do dirixente xudeu
Chaim Weizmann, dividíase en dúas partes:
“Unha onde os xudeus non poden vivir e
outra na cal non poden entrar”.
O goberno nacional socialista de Alemaña comentara, abraiado, que os países asistentes á Conferencia de Evian, en apoio ao pobo
xudeu, non querían admitir nos seus países os
exiliados. O exemplo máis relevante desta actitude foi o de Estados Unidos, Estado organizador da Conferencia, por iniciativa do seu
presidente Franklin Delano Roosevelt, que se
negou a admitir xudeus.
Guasina é unha das illas do Delta do Orinoco, rodeada polos afluentes Boca Grande
e Sacupana del Remanso, en medio da selva. É un lugar cheo de brañas, invadido de
mosquitos, ameazado constantemente polas
enchentes do río e cunha temperatura que os-

Centro de internamento
de inmigrantes de
El Trompillo e La Orchila

cila entre os 38 e 40 graos e unha humidade
altísima, que crea unha sensación de afogo e
abafamento difícil de aturar.
O escritor venezuelano José Vicente
Abreu, prisioneiro nese campo de concentración e autor do libro Guasina, describe así a
paisaxe:
“A illa de Guasina é, se cadra, un dos lugares
da Terra máis hostil á vida humana. Situada a
poucos metros de altura sobre o nivel normal do
Orinoco, o seu territorio, desprovisto en absoluto de necesarias defensas, é case completamente
inundado polas augas desbordadas do río cada
vez que este medra, as cales, ao volver ao seu
rego, van deixando toda a área convertida nunha xigantesca braña, nun inmenso criadeiro de
vermes”.
Continúa Abreu:
“O clima de Guasina é canicular, oscila entre 38 e 40 graos á sombra. As vías de comunicación case non existen, pois o único medio
de contacto co exterior constitúeno as contadas
barcas que de cando en vez adoitan recalar nas
súas costas”.
No ano 1943, o Congreso venezuelano,
logo de coñecer un extenso informe do doutor Arnoldo Gabaldón verbo as condicións
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de insalubridade mortal da illa, pediu e obtivo do Goberno a definitiva clausura dese
campo. Gabaldón atopou en Guasina mosquitos transmisores do paludismo, amebas
histolíticas produtoras da disentería amebiana, tifo etc.
Non eran enviados a Guasina só os inmigrantes irregulares. Moitos dos que eran liberados e vítimas das mafias, eran detidos outra
vez e enviados ao campo de concentración1.
A situación inhumana de centos de detidos orixinarios do Estado español no campo
de concentración de Guasina, acrecentou as
protestas de familiares que, nunha campaña
pública en plena ditadura da Xunta Militar
de 1949, a culparon da situación. A propia
Xunta Militar encargouse de desmentir os
familiares mediante reportaxes nun xornal
títere La Esfera, en que era entrevistado un
canario recluído en Guasina que dicía estar
encantado do trato a que era sometido no
campo de concentración2.
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1 Ver a epígrafe dedicada ás mafias.
2 O entrevistado era Andrés Pérez
“un desvergonzado aproveitado, confidente da policía, dos funcionarios do
Ministerio do Interior e de Estranxeiría que, á fronte dun feixe de internos,
falaba das bondades do penal como se,
en lugar de ser antesala do inferno, fose
un verdadeiro paraíso. Un funcionario do Ministerio do Interior, que tiña
unha estreita relación con Pérez, era
un tal Vivas, director de Estranxeiría.
Entre os dous encargábanse de desmentir a realidade de Guasina. Este Vivas
foi premiado cun posto relevante, relacionado coa emigración. Foi nomeado
cónsul de Venezuela en Canarias”.
Ángel Suárez Padilla. El Telémaco. El
último viaje. p. 238

Estar preso en Guasina podíase deber a
unha casualidade ou a unha condena firme.
Os inmigrantes non tiñan diñeiro abondo
para mercar ou subornar os funcionarios venezuelanos que se ofrecían a salvalos.

Testemuño de Manuel
Vilariño Santomé do seu
internamento no campo de
concentración de Guasina
A nosa condición de exiliados republicanos e a nosa negativa de volver ao Estado
español fixo que a Garda Nacional venezuelana considerase que eramos partidarios do
recentemente deposto presidente Rómulo
Gallegos Freire.
Detidos pola Garda Nacional, fomos
todos trasladados en autobús, despois de
tres días de viaxe, até Barrancas, na marxe esquerda do río Orinoco, e de alí á illa
de Guasina nun barco polo Orinoco, río
abaixo, pasando fronte ás illas chamadas de
Los Tres Caños.
Guasina estaba no centro do río. Unha vez
alí, atopei unha gran cantidade de canarios na
miña mesma situación e centroeuropeos que
delinquiran. No campo tamén estaban recluídas mulleres do Estado español. Lémbrome
dunha valenciana.
Unha das primeiras medidas adoptadas polas autoridades do penal cando chegamos foi
que debiamos construír os nosos propios barracóns, tanto para nós coma para os policías
que nos vixiaban. O modelo era igual ao que
despois coñecín en El Trompillo. Con láminas
de metal corrugado, zinc, facíamos unha especie de semicírculo de 180 graos o cal, nas horas
de maior calor do día, quecía e os barracóns
parecían fornos onde facilmente se podía acadar unha temperatura de 48 graos.
Guasina a penas tiña vixilancia, era imposíbel fuxir. Anos despois coñecín a historia

de Papillon, na Guyana francesa e sentín que
estaban falando de min. A selva é enorme,
non é o noso medio natural, non para min,
que son de Moaña, e ademais, era moi difícil
orientarse. Houbo casos de fugas, pero axiña,
aos poucos días, eran apresados e castigados
con torturas crueis. Lémbrome do castigo infrinxido a uns fugados. Espidos e atadas as
mans ás costas, un pau baixo ás axilas mantíñallelas atrás, os homes permanecían toda a
noite á intemperie, mentres chovía, atacados
por insectos e animais.
Tiña como única vestimenta unha camisa
e un pantalón que me deran en Puerto Cabello. A calor e a suor facían que a roupa estivese sempre pegada ao corpo.
A comida era algo complicado de explicar.
Comiamos desde avea da marca Quacker, enviada polos cuáqueros estadounidenses como
donativo para a xente venezuelana, até iguanas, dantas, un peixe que vive no Orinoco que
lle chaman sapoara. Non nos podiamos bañar
no río debido ás pirañas, que os venezuelanos
chaman caribes. A advertencia non viña das
autoridades policiais senón dos reclusos estranxeiros que levaban máis tempo ca nós no
campo de concentración. Lavabamos a roupa
no río, cando podiamos.
As constantes protestas fixeron que autoridades da nova Xunta Militar viñesen coñecer
a realidade do campo e a situación en que estabamos presos. Eu protestei iradamente cando veu un funcionario do Ministerio de Sanidade. Coido que era o ministro, pero non
estou certo. Sei que me queixara da comida
e da situación de incerteza e indefensión en
que estabamos moitos camaradas e máis eu
no campo.

Semanas despois voltou o funcionario e
preguntoume se mudaran en algo as comidas. A verdade era que algo, positivamente, mudaran. El agradeceu o comentario
e prometeu que o máis axiña que puidese
estariamos todos traballando no interior da
República.
Pero desembarcando gando vivo para
comer, unha cornada dun boi fixo que terminara no hospital de Tucupita e coñecera
un misioneiro galego capuchino que loitou
por nós e polas nosas vidas máis que ningún outro.
Despois de 7 meses en Guasina fun trasladado en bus a El Trompillo, lugar en que fomos colocados en distintas facendas e granxas
para traballar a terra. A partir dese momento,
a miña vida foi outra historia distinta.

A primeira Guasina
Padre Basilio Barral
Tempos do tenente coronel Alejandro
Rescaniere, gobernador do Territorio Federal
Delta Amacuro. Na presidencia da República, Isaías Medina Angarita.
Afluían en exceso a Venezuela, dos países
estremeiros e aínda do alén, tránsfugas indocumentados, que xogaban a vida case sempre
en conatos heroicos por atopar a liberdade.
Por aquelas datas as pasarelas máis frecuentadas polos tránsfugas indocumentados
eran Barima e Amacuro, continuando a liña
até a Gran Sabana.
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O punto de procedencia na maioría dos
casos era Caiena. Os misioneiros do Amacuro
coñecemos moitos.
Da penitenciaría francesa de Caiena pasaban á Guyana inglesa, e de aquí á fronteira
anglo-venezuelana, rexión de Barima e Amacuro, por Yarikita, Morikamo, Tokomabo,
Guauno, etc. E á media noite caían sobre a
nosa misión.
Os cans alertaban cos seus ladridos e as
galiñas cos seus cacarexos nerviosos. Levantabámonos os misioneiros e atopabamos de
súpeto os “aparecidos”, melenudos, farrapentos e todos tatuados. Como algún deles me
referiu en confianza, o que menos “haberes”
tiña na súa conta como delincuente era un
homicidio. Habíaos até con cinco asasinatos
e aínda máis. Certo francés ou belga-francés,
chamado August, que residiu moitos anos no
termo da Misión de San Francisco de Guayo,
encarouse un día co Padre Rodrigo ou Padre
Blanco porque lle exixía uns obxectos que
non roubara, e díxolle: “Olla, que son xa cinco os que van diante. Vai con tento, non vaias
ser ti o sexto...”
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3
Guasina: uasi-ina, guaraguara, ina, país, terra. É dicir: Guasina
–país ou terra de guaraguaras.
4

Guyana inglesa.

Estes ex-presidiarios de Caiena chegaban
todos tatuados, como queda dito e, polo xeral, exhibindo obscenidades, mais sempre
mortos de fame e moi cansos. E é digna de
ser tida en conta a circunstancia de que por
aquelas datas naquela misión e por todos
aqueles confíns non existía outra autoridade
nin outra forza coercitiva que a propia conciencia. Nin policía nin garda nin outro recurso a quen acudir pedindo auxilio en caso
de perigo, máis que a marabillosa Providencia
de Deus e a protección dos nosos respectivos
anxos custodios.

Os misioneiros saudabamos os “aparecidos” atenta e caritativamente, sabendo de antemán o que ían pedir, e disimulando a preocupación e o medo que a súa presenza nos
producía como primeira impresión. Porque
afirmar así a secas que non tiñamos medo,
non sería verdade enteira...
As escenas referidas repetíanse ao longo
da fronteira, pois aqueles confíns poboábanse
con ex-presidiarios fuxitivos e outros intrusos
indesexábeis, desprovistos dos documentos de
identificación máis elementais. E aínda que o
problema non revestise unha gravidade excesiva polo momento, a prudencia aconsellaba
procurar unha solución o antes posíbel.
O tenente coronel Rescaniere entendeuno
así desde a súa chegada ao territorio como gobernador e apresurouse a solucionalo polo sistema de confinamento ou concentración desa
caste de forasteiros en lugares illados, dotados
de terra de boa calidade e abundante, para
desenvolver a cría de gando e a agricultura.
E escolleu para campo de experimentación a
Illa de Guasina ou das guaraguaras3.
De Guasina ao Amacuro
Con alternativas de altas e baixas, estivo
funcionando a colonia penal na illa das guaraguaras (Guasina), até abril de 1940, data en
que os reclusos foron trasladados ao Amacuro e reinstaláronos finalmente nos outeiros
de Uausa, ao outro lado do marco de pau
que fixa a fronteira entre Venezuela e a Guyana4, naqueles terreos que ocupara daquela
a misión dos capuchinos ou de San José del
Amacuro, chamada a desaparecer de común
acordo entre o Ministerio de Xustiza e o vi-

gairo apostólico, que era daquela o do Caroní, Monseñor Gómez Villa.

O “Avance del Amacuro” e a canalización
do Basama.

O traspaso dos inmóbeis realizounos, no
nome de Monseñor, o R.P. Isaac Mondreganes ao cidadán gobernador do territorio,
Eleazar Morrison, quen os recibiu no nome
do ministro. O superior da misión desmantelada era daquela quen isto escribe.

As andanzas dun pseudo capitán poboador.
O conto da leiteira. E outra vez Guasina.

Dous días despois de asinado o traspaso
dos inmóbeis, chegaba en pleno o persoal
da colonia penal de Guasina. Os confinados
eran colombianos na súa case totalidade, con
algúns franceses e italianos.

Ao contrario. Deuse daquela luz verde,
para aquelas terras estremeiras, a fermosos
proxectos, tales como a fundación dunha
cidade, que levaría o nome de El Avance ou
Avance del Amacuro, como atrás se dixo, e a
canalización do río Basama, entre o Arature e
o Cuyabini; proxectos que, de teren callado,
sería moi diferente nos nosos días o aspecto
que ofrecerían aquelas terras dos confíns venezuelanos cuxa importancia sobe de graos
por pertencer á zona de reclamo8 e polo preito
dos “amerindios”

Os axentes da Garda Nacional que formaban o grupo de escolta eran un grupo grande,
duns 18 se mal non me lembro, comandados
polo tenente Vera, sobriño do gobernador.
Os reclusos foron instalados ao outro lado
do outeiro, abaixo, no caney en que os misioneiros tiveramos o trapiche5, movido por
cabalos, e os fondos e fornos para elaborar o
melao6 e o papelón7.
Os gardas distribuíronse uns na casa que
ocuparan as irmás misioneiras e as nenas indias
do internado; e outros, na que fora casa-vivenda dos misioneiros e do internado de nenos.
O persoal da misión, padres, irmás, nenas
e nenos indíxenas dos dous internados foron
levados á Misión de Araguaimujo e ficou só
o Padre Basilio (Barral), derradeiro superior
daquela misión.
A idea do gobernador de Tucupita, cidadán Morrison, era a construción dunha
cidade fronteiriza que se chamaría Avance
del Amacuro.

Ao deixar os misioneiros os outeiros de
Uausa, non por iso se apagou a súa pegada no
ámbito do Delta e mesmo do Estado.
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O proxecto do “Avance” ía en serio. Tiña
sido aprobado e estaba en marcha.
Para facilitar as comunicacións coa rexión
do Amacuro- Barima sen necesidade de se
expoñer aos perigos que supuña ter que atravesar a temíbel Barra de los Cangrejos, seica a
máis perigosa de América, proxectouse tamén
a canalización do río Basama, como xa queda indicado, que poría en comunicación o
Arature (e daquela, o Río Grande ou eixo do
Orinoco) co Cuyubini e o Amacuro. Abriríase así con esta obra unha vía de comunicación
fácil, segura e cómoda para a nova cidade e
para toda aquela rexión fronteiriza.
E comezou o remuíño. Pancartas en todas as partes, desde Tucupita até a frontei-

5 Enxeños que prensan a cana de
azucre.
6

Líquido quente, mel de azucre.

7
Azucre moreno sólido obtido
da solidificación do melao. Utilízase
para tortas, zumes ou para mesturar
co café.
8 A zona en reclamación é a Guayana Esequiba, territorio de 159.500
km² (dun total de 214.970 km² )
que a República Cooperativa de Guyana ten como propio e cuxa soberanía reclama Venezuela en tribunais
internacionais por medio do Acordo
de Xenebra do 17 de febreiro de
1966.

ra e aínda desde máis lonxe, anunciando o
comezo dos traballos e solicitando man de
obra: “Avance del Amacuro!” “Canalización do
Basama!”
O persoal comezou a chegar. Mais, até
onte mesmo a man de obra máis barata foi
sempre a indíxena, foron os indíxenas os primeiros en ser convidados para os traballos
máis duros e perigosos, como pasar o día entre a selva e os espiños, metidos na auga ou na
lama até a cintura, con ofertas e promesas que
nunca se cumpriron, e con soldos que aínda
nos nosos días están exixindo o seu pagamento algúns dos sacrificados.
Levaron tamén, someténdoos a traballos forzados e sen darlles máis que a comida, pouca e ruín, pobres indíxenas aos cales
atribuían algún delito aínda que non estivese
comprobado, ou que eran mirados cos bos
ollos, for o que for, polos comisarios civís,
coma no caso do capitán da vila Osibukajunoko (hoxe San Francisco de Guayo), o famoso José Rico e outros que non lembro.
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9 “A este célebre indíxena, a quen
eu apreciei moito, atribuíronlle a
morte de dúas das súas mulleres, e
foi por iso condenado a traballos forzados no Basama e en Uausa. Mais
estudando a fondo o proceso e á luz
da súa mentalidade racial, convencinme de que as acusacións non tiñan
máis fundamento que a superstición
ou bruxaría. Na cosmogonía warao,
a morte considérase sempre coma un
asasinato que hai que atribuír, sempre
tamén, a algunha destas tres clases de
personaxes que podemos denominar
mortóforos: o joarotu, o bajanarotu e
o uisiratu.” Nota do Padre Barral no
texto orixinal en español.

O cargo de capitán poboador naquela
época víñao desempeñando o señor Fabio
Rojas, de Curiapo, nomeado polo vigairo
apostólico da misión, monseñor Constantino Gómez Villa. Pero ao cidadán gobernador naquelas circunstancias convíñalle que
o cargo o desempeñase unha persoa máis
decidida, de poucos escrúpulos e a que puidese manexar segundo os seus desexos. E
nomeou capitán poboador para aquela zona
un tal E. Valenzuela, mestura de güianés e
venezuelano, que igual vivía deste lado da
fronteira que do outro lado. E aínda máis:
vivía cun pé neste lado da fronteira e co
outro no lado de alá.

O novo capitán poboador colocouse incondicionalmente ás ordes de quen o nomeou, disposto a desempeñar coa maior
eficacia o seu nomeamento de recrutador de
indíxenas...
Alí, entre selvas e espiños, metidos na lama
até a cintura, traballaron moitos indíxenas.
Alí, como xa queda dito, estivo traballando, en
plan de castigado, o indio José Rico, de Osibukajunoko, que non era do gusto do comisario de Muraco pola súa categoría de joarotu
ou mago negro warao9. E por aí andan, vivos
aínda, indíxenas vellos, a quen o famoso capitán poboador aínda lles debe os seus días de
traballo naqueles perigosos terreos.
Aos dous meses calquera podería decatarse de que a euforia provocada polo proxecto
do Avance e tamén a canalización do Basama
ían empequenecéndose cada día que pasaba;
e que o optimismo trepidante dos que vivían
sobre aqueles outeiros se veu abaixo unha vez
que chegaron as primeiras choivas, pois coas
primeiras choivas facían acto de presenza as
nubes de anófeles e sentíanse os accesos das
temíbeis e mortíferas febres palúdicas, endémicas desde sempre naquelas pequenas
montañas que os uisiratu ou teúrgos waraos
denominaban jebu-noko: hábitat ou lugar
orixinario dos malos jebu, espíritos causantes
do paludismo ou malaria.
Xa non quedaba máis ilusión que a de
organizar a retirada a tempo, antes de que o
paludismo acabara con todos. Xa matara tres
axentes da Garda Nacional. E non pasaba día
en que non houbese un, dous, tres ou máis
doentes, ben no hospital de Mabaruma, no
Aruka (Guyana) ou no de Tucupita; ou nun e
noutro asemade.

Comezara o tempo de nunca acabar. Xa
nin toda a quinina do Perú nin todo o chologogue de Maracaibo ían ser eficaces para
desaloxar daqueles outeiros, feudos do jebu,
as nubes de anófeles contaminados, que levaban nos seus bicos a desolación da malaria da
peor caste.
Daquela decatáronse do certos que estiveron os misioneiros ao decidirse a abandonar
aqueles lugares (...).
De terse coñecido o DDT por aqueles
tempos, sería hoxe moi diferente o interese
que ofrecerían aquelas terras tan afastadas xa
que, se chamase Avance del Amacuro ou se
chamase doutro xeito, a cidade estremeira coa
que moito antes de soñar con ela o Gobernador Eleazar Morrison soñáramos os misioneiros, tería que facerse realidade máis tarde
ou máis cedo. Pero o DDT chegou tarde e a
malaria da peor caste, como xa dixemos, encargouse de aniquilar todo, ilusións, proxectos, soños, precipitando o desmantelamento
e o abandono total. E quedou aquilo peor
que antes, sen misión, sen Garda Nacional,
sen colonia penal e co tan cantado Canal de
Basama convertido nun macizo intransitábel
de espiñas e selva.
A colonia penal durou en Uausa de maio
de 1939 a xaneiro de 1941, é dicir, tivo oito
meses de existencia. Neses oito meses morreron, vítimas da malaria, innumerábeis axentes da Garda Nacional e estiveron a piques
de morrer outros máis. Por outra banda, na
misión morreunos unha irmá misioneira10,
cuxos restos descansan aínda no cemiterio
de Hosororo na Guyana, e outras tres Irmás
tolearon tamén polo paludismo, e varios misioneiros, concretamente dous padres e tres

irmáns leigos, de non seren retirados a tempo, correrían a mesma sorte.
Centro de detención
da illa de La Orchila
La Orchila é unha illa a unha distancia
de dez horas do porto de La Guaira en barco
pesqueiro e a unha hora en avioneta, son 38
millas náuticas. Ten unha superficie de oitenta a cen Km2: catorce quilómetros de largo e
seis de longo. Na parte norte hai unha pequena formación rochosa que protexe a illa da
ondada atlántica.
O acceso á illa sempre foi restrinxido e só
se podía facer cun permiso expreso da Armada
venezuelana que, a partir de finais dos 40, a
utilizaba como base. Dentro do organigrama
administrativo de Venezuela, La Orchila era
unha das chamadas dependencias federais.
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A illa está desprovista de calquera vexetación, aínda que nunha parte da illa se dá un
lique chamado Roccella canariensis, coñecido
polos venezuelanos coma orchilla ou orchila,
que lle dá o nome á illa. Toda a auga subterránea da illa ten unha salubridade do 50%.
Esta illa abandonada pertence a Venezuela
e está habitada por un pequeno número de
pescadores indíxenas, illados do continente e
da República de Venezuela.
O Goberno venezuelano do ditador xeneral Juan Vicente Gómez acordouse da illa
na década dos 20 debido ao andazo de febre
aftosa que se propagara por Venezuela. O
Goberno mandou o gando enfermo á illa en
corentena e, despois de décadas de posesión
efectiva, o Goberno venezuelano construía,
por vez primeira, algo na illa: as cortes para

10 A misioneira vasca Inocencia de
Arazuri

manter as vacas en corentena, construídas ao
carón da única montaña da illa.

raotas (feixóns negros), plátanos para cociñar,
arroz e fariña de trigo.

Todo gando sospeitoso da doenza era enviado á illa para morrer, evitando o contaxio
ao resto do gando no continente. Anos despois, estas mesmas cortes serían utilizadas
polo Ministerio de Agricultura para manter
en corentena o gando comprado no estranxeiro antes de introducilo no continente.

O primeiro día era o peor. Despois dunha viaxe arrepiante, a través do océano en
fráxiles veleiros ou barcos, eran retidos en
lugares inhóspitos. Os mosquitos, a calor, a
sede e a fame acompañaban no presente un
futuro incerto.

As cortes permaneceron en pé durante
moitos anos despois, baleiras, até que a derradeira vaca morreu. Os traballadores abandonaron a illa, menos un, un homicida buscado
na Venezuela continental que se titulou a si
mesmo como “vixilante” e prefecto da illa.
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Os confinados á illa embarcaban no porto
de La Guaira. Saían ás 10 da noite e chegaban a La Orchila ás 8 da mañá. Chegaban
en barcos da Armada venezuelana e eran desembarcados en barcos das mesmas fragatas.
Non existía peirao de desembarco, polo que
os confinados tiñan que baixar eles mesmos
das lanchas e chegar á praia coas súas pertenzas, se é que aínda as tiñan. Os retidos eran
enviados ás antigas cortes para durmir.
Unha vez instalados nos rudimentarios
barracóns para gando, durmían na palla do
chan. O principal problema dos internos era
a auga e a comida. Teoricamente a auga presente na illa era potábel, aínda que un pouco
salobre. Os únicos alimentos que podían
consumir os internos eran as latas de sardiñas
e o pan seco que repartían na illa. O sol, a
comida salgada e a salubridade da auga acrecentaba a sede. En teoría, cada dúas semanas
un barco da Armada leváballes alimentos aos
confinados. Cando chegaba, traía avea, ca-

Moitos dos internos, ante a inexistencia
de comida, decidían matar algunha das vacas en corentena. Sen instrumentos axeitados
mataban o animal con paus ou pedras de gran
tamaño. Partíano, ás veces, con afiadas cunchas mariñas. Aínda así, moitos dos detidos,
galegos, vascos e canarios eran homes de mar
e axiña comezaron a pescar na illa. Cociñaban o peixe en latas ou collían moluscos.
Outra comida dos presos eran os ovos que
as tartarugas depositaban na area da praia e os
ovos das aves que aniñaban na illa. Estes últimos, segundo contan, tiñan un forte sabor a
peixe. Os de tartaruga estoupaban ao fritilos.
Os internos podían camiñar por toda a
illa, dez quilómetros de longo por un de largo. Percorríase en medio día. A area da praia
era similar ao azucre. Xunto á praia, corais e
peixes de cores. A auga ten unha temperatura de 35º graos cunha constante brisa que fai
que os mosquitos teñan máis difícil atacar os
habitantes. Os días pasaban cheos de incertezas, sen saber ben o que ía acontecer cos
retidos.
Na parte norte da illa, os retidos descubrían lagostas, que os pescadores indíxenas
non comían, e outras especies de peixes comestíbeis.

Os detidos, dúas semanas despois de
chegaren, comezaban a enfermar de cólicos
producidos pola auga salobre. A comida, enlatada, era racionada por dous gardas apostados para tal fin. A pequena comunidade de
pescadores indíxenas, que si tiñan contacto
co continente para traer víveres, aproveitábanse da situación dos estranxeiros retidos
e vendíanlles millo. Este millo estaba cociñado e despois esmagado cunhas pedras de
mar, logo envolvíase nun trapo cun pouco
de sal e cociñábase de novo. O resultado era
un bolo de millo ou arepa11 asada á brasa,
que chegou a ser o único alimento dos detidos durante meses. Nun principio só os
venezuelanos comían as arepas. Os retidos
procedentes de Galiza, Canarias ou Europa
non gustaban delas, pero a posibilidade de
morrer de fame fixo que axiña todos comeran co mesmo deleite que os venezuelanos.
O tempo medio de estadía na illa era de
tres a seis meses para os irregulares. Moitos
morrían de deshidratación. Os cadáveres eran
trasladados ao continente pola noite, para evitar a descomposición. O principal problema
da viaxe nocturna era a presenza de continuas
tormentas tropicais e tabeiróns.
Os menores de idade tamén eran internados na illa e cada certo tempo chegaban á
illa particulares ou algunha institución oficial
pedindo labregos para traballar. Moitos mentían para saír, outros esperaban.

As mafias de explotación
de inmigrantes
Para estes inmigrantes, saír da illa de La
Orchila dependía, sen sabelo eles, das mafias que, en colaboración coas autoridades,
ofrecían man de obra barata aos empresarios venezuelanos.
Os inmigrantes, eternamente agradecidos
aos mafiosos por sacalos da illa ou de Guasina, eran obedientes e temían calquera castigo
ante unha protesta de carácter laboral. As protestas non tardaron en chegar, porque aínda
que en liberdade, estes homes comprobaban
que traballaban para comer, que os acordos
salariais convidos non se cumprían e que o
froito do seu traballo era reducido para lles
pagar menos, como no caso do peso da cana
de azucre cortada.
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As ameazas do empresario eran moi básicas: devolvelos a La Orchila ou a Guasina ou
entregalos á Seguridade Nacional ou mesmo
repatrialos ao Estado español.
A conivencia das autoridades venezuelanas coas mafias, patente cando os empresarios
chegaban a un lugar tan remoto e militarizado como La Orchila procurar inmigrantes
sen papeis que estaban detidos, alongaba as
súas gadoupas, unha vez libres, con outras
actividades polas que os inmigrantes tiñan
que pagar cantidades desorbitadas. Moitos
confiados inmigrantes irregulares canarios e
galegos desconfiaban dos venezuelanos, polo
que moitos destes mafiosos que fixeron fortuna eran, precisamente, canarios e galegos.
Ao traballo ía unida a obrigatoria documentación, a cédula, pola que funcionarios

11 Masa de fariña de millo cociñada con forma circular.

inescrupulosos cobraban12 sen que o resultado fose a documentación efectiva do indocumentado, pois a identificación, a cédula, da
que era portador o inmigrante, a maior parte
das veces non figuraba nos rexistros centrais
de Dirección de Identificación e Estranxeiría
(DIEX) do Goberno venezuelano.
Moitos destes inmigrantes, cando ían renovar a unha dependencia oficial o documento polo que pagaran no seu día, eran detidos13
por seren portadores de documentación falsa.
Recluídos no cárcere Modelo de Caracas, eran
despois enviados ao campo de concentración
de Guasina con presos comúns, onde eran
torturados, aldraxados e obrigados a cumprir
traballos forzados.
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12 En Venezuela era gratuíta.
13 É o caso do inmigrante irregular Antonio Gaspar Ramos. Detido
nas dependencias de Estranxeiría,
déronlle a escoller entre abandonar
Venezuela ou ir confinado á Guayana (Guasina). Decidiu ir a Guasina.
“Pois se morro, morro. Cando embarquei en La Gomera, metínme no que
saíse”. Ángel Suárez Padilla, Op. cit.
p. 239.
14 A Central Azucreira Matilde
(1946-2003) estaba nunha propiedade de 7.000 hectáreas chamada Los
Calderones. Catalina Banko, Proceso
de modernización, auge y estancamiento de la agroindustria azucarera
en Venezuela, Tierra Firme, Universidad Central de Venezuela, setembro 2005.

El Trompillo
El Trompillo era unha das chamadas estacións experimentais agrícolas con que o Instituto Técnico de Inmigración e Colonización
(ITIC), desde a súa fundación en 1938, pretendía repoboar o interior venezuelano con
labregos chegados de Europa.
Baixo o eufemismo de Hotel de Inmigrantes, en El Trompillo agochábase a inexperiencia e a desidia dunha República que tiña moi
bos desexos e moi poucos medios para logralos ou fiscalizar o seu cumprimento.

A inestabilidade política fixo que moitos
decidisen saír do confinamento na illa inventando unha profesión que non tiñan, antes
que quedar esquecidos en La Orchila. Na illa
chegaron a estar detidos en 1949 máis de 370
indocumentados. Os últimos saíron a finais
de 1950, coa inauguración dunha central
azucreira, Matilde14, en Chivacoa, estado Yaracuy, propiedade do industrial cubano Jesús
Azqueta, que se valía de contactos mafiosos
dentro do Goberno militar e de explotación
de inmigrantes traballadores europeos, para a
súa central azucreira.

Os cambios vertixinosos na economía venezuelana trouxeron un abandono total do
campo. Velaí unha das razóns pola que os
empresarios ían a La Orchila procurar traballadores. Os venezuelanos marchaban do
campo ao petróleo. O caso do azucre e dos
traballadores canarios e galegos levados dos
centros de internamento é un bo exemplo.
A situación deficitaria na produción de azucre en Venezuela agravouse a partir de 1948,
cando a produción diminuíu a 26.552 toneladas e o consumo ascendeu a 86.238 toneladas. Naqueles anos o desabastecemento de
azucre obrigou a moitas industrias a parar
por carecer deste insumo fundamental para
a súa produción.

Malia todo o anteriormente contado, o
centro de internamento de La Orchila era o
menos malo se o comparamos coa chamada
colonia móbil de El Dorado ou co campo
de concentración de Guasina. Este último,
ademais de inmigrantes irregulares, tiña
unha gran cantidade de presos políticos a
partir de 1948, por mor do golpe de estado
a Rómulo Gallegos.

Situado en Valencia, estado Carabobo, El
Trompillo Centro de Recepción de Inmigrantes, o primeiro en Venezuela, era unha pequena aldea rural, que hoxe pertence a Güigüe.
Con temperaturas agradábeis e húmidas, a
zona é cafetaleira. El Trompillo foi nas súas
orixes o centro de recolección e distribución
do café en Venezuela, e chegou a ser, a comezos da década do 30, a Oficina Central de

Administración Cafetaleira. A baixada internacional dos prezos do café, até nun 80% e a
descuberta do petróleo fixo que se abandonase o seu cultivo15.
O ITIC trouxo iugoslavos, alemáns, letóns, romaneses, húngaros, checos e polacos
en 1947 a El Trompillo. Máis tarde chegarían
os canarios e galegos.
Todas as dependencias foron acondicionadas prontamente, mentres se concluía a construción das barracas cun material formado
por láminas de metal corrugado, dándolles
unha aparencia semicircular, similar a un cilindro cortado ao longo en dúas metades; as
súas paredes frontais estaban construídas con
ladrillos de formigón e na súa fachada había
dúas xanelas distribuídas a ambos os lados da
porta de entrada e outra na parte superior a
esta. O chan era de cemento e no seu aspecto exterior asemellábase a un hangar de 8 x
6 metros, separados por unha parede. Cada
unidade constituía unha solución para familias. Ademais, había unhas barracas colectivas
para homes solteiros divididas no seu interior
e con liteiras; tamén tiñan servizos médicos,
salas de illamento para doentes, servizos sanitarios; do mesmo xeito, foi acondicionado un
vello galpón para ser usado como comedor e
a corte do gando foi transformada en dormitorio e despensa.
El Trompillo tiña toda clase de servizos
para os inmigrantes. Unha oficina de colocación, médicos, escola, hospital, asistencia
social, funcionarios de estatísticas, lavandarías, aulas de español para os inmigrantes e
servizo postal. A intención do Goberno venezuelano era iniciar una serie de centros de
recepción de inmigrantes por toda Venezuela

con estas características. A capacidade deste
centro estaba en 2.600 persoas. A medida que
empezou a chegar máis inmigración, o centro
foi ampliando a súa oferta, cunha oficina de
identificación, teléfonos públicos, telégrafo e
dependencias ministeriais.
A chegada e saída de inmigrantes era continua desde 1947. A situación dos inmigrantes irregulares chegados do Estado español era
moi distinta á dos centroeuropeos. Chegaban
indocumentados e sen partidas de nacemento.
No momento de lles facer a documentación
venezuelana, os datos que se inscribían eran
os que o inmigrante aseguraba seren certos16.
A comida era escasa. As comidas diarias
eran tres, moi escasas, o que obrigaba os internos a saír a procurar froita ou algo que
comer polos campos veciños. Nin peras nin
mazás con que matar a fame. Este era país de
goiabas, aguacates, piñas e papaias17 e plátanos que só poden ser comidos cociñados.
Unha vez nos seus postos de traballo, como
cortadores de cana de azucre, éralles imposíbel render no traballo. Tomando en conta o
tempo transcorrido desde a saída de Canarias,
a viaxe, Guasina, La Orchila e El Trompillo,
levaban máis de seis meses sen comer.
Os primeiros salarios foron parar íntegros
á comida18 e non sobraba nada, non porque
comeran moito, senón porque os salarios eran
moi ruíns.
A situación destes inmigrantes irregulares
en El Trompillo era tan lamentábel, física e
psiquicamente, que se realizou un estudo médico sobre eles, que foi presentado o 25 de
marzo de 1949. No estudo sinalábase que dos
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15 Xunto co do cacao, o segundo
alicerce da economía agrícola venezuelana antes do auxe petroleiro.
16 Anos despois isto trouxo moitos problemas. Os canarios e galegos
eran chamados nas súas vilas con nomes que pouco tiñan que ver cos que
aparecían nas súas actas de nacemento.
17 Que os venezuelanos chaman
“lechosas”.
18 7 bolívares diarios na Central.

3.320 cidadáns do Estado español procedentes dos campos de concentración do Estado
francés, todos presentaban síntomas de “esgotamento e desnutrición”19.
Gañaban por produción e a inexperiencia
obrigábaos a traballar 12 horas diarias a 6 bolívares20 por tonelada. O sistema de traballo
era de semiescravitude. Do pouco que gañaban, descontábanlles do salario a comida que
consumían na propia central azucreira.
Á dubidosa condición de labrego de moitos que declaraban esa profesión para saír de
La Orchila ou de Guasina, había que engadir
que os que si eran labregos nunca sementaran
os froitos do Caribe e moito menos sabían
utilizar un machete ou cortar cana coa destreza dun venezuelano.
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19 SAS Caracas, vol. XIV, números
9 e 4, maio-agosto, p. 812
20 O troco oficial da época era 7,50
pesetas por bolívar e 3,35 bolívares
por dólar

Os testemuños de todos estes homes e
mulleres que pasaron pola privación da súa
liberdade no Estado español, que emigraron
irregularmente a Venezuela e que por último
foron detidos, algunhas veces deportados e
internados nun campo de concentración,
amosan un profundo agradecemento ao país
que máis tarde os acollería. Moitos deles non
retornaron nunca.
Manuel Vilariño volveu a Galiza, a
Moaña, na década dos 90, para enterrar
a súa única irmá. Pasaran máis de 50 anos
e chegaba vello e sen forzas. Remiso a falar da súa experiencia, aos poucos, despois
de meses e conversas, quedaron todos estes testemuños dunha vida que lamentabelmente foi a vida de moitos galegos do
século XX.

Capa do libro do preso político venezuelano José
Vicente Abreu sobre o campo de concentración
de Guasina. Despois do golpe de Estado de 1948
e até 1958 coa chegada da democracia, Guasina
funcionou como campo de concentración para
presos políticos venezuelanos opostos á ditadura. A
historia deste campo de concentración comeza, para
os venezuelanos, cando remata para os inmigrantes
irregulares do Estado español, que foron liberados
para meter outro tipo de detidos.

Penal de El Dorado na selva venezuelana.
Inmigrantes procedentes de Canarias condenados
a 6 meses de traballos forzados por careceren de
documentación. No centro, Antonio Bautista
Reyes, de 17 anos de idade.
Fonte: Javier Díaz Sicilia
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Inmigrantes indocumentados
no campo de concentración de
Guasina, río Orinoco, en maio
de 1949. O primeiro á esquerda
de pé é Manuel Sicilia, do veleiro
Maripepa. Ao fondo as barracas
de folla de lata construídas polos
reclusos. Fonte: Javier Díaz Sicilia
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Xantando nunha das cortes destinadas ao gando e aos inmigrantes
irregulares procedentes do Estado español na illa de La Orchila,
1949. No interior dos barracóns podía chegar a temperatura a 42º
C cunha porcentaxe de humidade moi alta debido aos materiais
empregados para a construción dos barracóns, principalmente os
tellados que eran de metal.

Vista parcial da illa de La Orchila
desde o seu punto máis alto. Sen
vexetación ao fondo podemos
observar as cortes destinadas
para o gando infectado de aftosa,
barracóns que os máis de 400
inmigrantes irregulares deberon
compartir co gando.

Dous inmigrantes detidos en La Orchila coa única
planta grande da illa, La Orchila, que os venezuelanos
chaman “trompillo” (Jacquinia barbasco).
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Aspecto exterior dos barracóns para inmigrantes do Centro de
Internamento para Estranxeiros de El Trompillo en Güigüe. A foto é
de anos despois de pechado o centro. Para os inmigrantes, ser recluídos
neste centro significaba a liberdade, pois era o lugar utilizado polo ITIC
para colocar como traballadores agrícolas os estranxeiros. Unha vez
liberado do campo de concentración de Guasina, Manuel Vilariño foi
enviado a El Trompillo.
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Interior dos barracóns de El Trompillo. O material co
que construíran os barracóns, metal, pouco axeitado
para o clima tórrido, e os europeus pouco ou nada
afeitos ás temperaturas e á humidade do Caribe, facían
insoportábel a estancia en El Trompillo, tanto no día
coma na noite.

Cociña e aseos dos barracóns de
El Trompillo, hoxe abandonados.
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Cheminea da
Central Azucreira
Matilde na cal
traballaron,
en réxime de
semiescravitude,
moitos
inmigrantes
irregulares
procedentes do
Estado español
liberados de
Guasina e
El Trompillo. Foto:
Xurxo Martínez
Crespo.
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Un policía venezuelano ordena unha cola
de inmigrantes irregulares procedentes do
Estado español para seren documentados
con documentación venezuelana. 1949.

Traballadores galegos construíndo
barracóns no campo de
internamento de La Orchila.

Fonte El Nacional, 1949.

149

Inmigrantes irregulares
galegos no Centro de
Internamento para
Estranxeiros de El
Trompillo, 1949. A foto,
borrosa, pertencía a
Manuel Vilariño Santomé
e foi publicada na prensa
venezuelana, no xornal El
Universal, en 2000.

Inmigrantes irregulares no
momento de declararen
sobre os seus datos
persoais a funcionarios
venezuelanos da Oficina
de Identificación e
Estranxeiría. A boa fe era o
único documento con que
contaban para certificar
a validez dos nomes e
apelidos, lugar e data de
nacemento que declaraban
ante as autoridades de
inmigración de Venezuela.
Foto de El Nacional, marzo
de 1949.
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Indíxenas warao pescando peixe
espada no río Orinoco para
alimentar os retidos en Guasina.
Os indios comerciaban
cos reclusos, principalmente
con comida.
Foto: arquivo Xurxo Martínez Crespo.

CAPÍTULO 5.1

Testemuño do misioneiro
capuchino ourensán
Padre Basilio Barral
sobre a situación
dos INMIGRANTES
irRegulares en Guasina
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O Padre Barral lendo na
Misión de Araguaimujo.

Padre Basilio María de Barral, 1949.
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Nenas warao aprendendo a coser.

Nenos waraos nunha aula na misión.

Neste hospital de Tucupita, a foto é de 1948, coñeceu o Padre Barral de primeira
man as inhumanas condicións a que estaban sometidos os inmigrantes irregulares
procedentes do Estado español. Neste mesmo hospital coñeceu a Manuel Vilariño.
Foto: arquivo Xurxo Martínez Crespo.

Misión de San José de Amacuro.
Un misioneiro prepara, xunto a
nenos warao, o terreo selvático
para sementar en 1939. O goberno
venezuelano decidiu expropiar as
terras cultivadas polos misioneiros
para construír, lonxe da civilización
como na Goiana francesa, cárceres
e centros de reclusión.
Foto: arquivo Xurxo Martínez Crespo.
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Peirao da Misión dos Capuchinos.
A única forma de comunicación
era o río Orinoco.
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Indíxenas warao (homes de auga, tradución literal)
na porta dos seus palafitos no Delta Amacuro.
A foto é de 1945. Os indíxenas foron un
importante sustento para os recluídos en Guasina.

Raparigas warao vestidas con roupas occidentais.
1952. O Estado venezuelano chegou ao territorio
Amacuro da man dos presos que meteu no
afastado territorio. A transculturización, froito
do trato con misioneiros e detidos, trouxo serios
problemas de saúde para os warao.

O Padre Barral, de costas, dá unha
charla nun colexio indíxena na
misión de Araguaimujo.

Nenas e nenos warao co
Padre Basilio María Barral
nun palafito na selva. 1951.
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Tecedoras de palma de moriche
warao. 1935. O moriche é a fibra
que extraen os indíxenas dun tipo de
palma para facer fíos resistentes cos que
confeccionan chinchorros e cordas.
Foto: arquivo Xurxo Martínez Crespo.
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Imaxe da igrexa de Tucupita e do seu
porto, co Orinoco ao seu carón. 1947.

Nenos warao lendo na misión
do Padre Barral. 1938.

Nestas dúas imaxes podemos
ver a influencia de Occidente
na vida destes indíxenas warao.
A roupa e chapeus provocaron
unha chea de problemas para estes
indíxenas. En primeiro lugar a
falta de costume da limpeza da
roupa, pois nunca a usaran, fixo
que moitos enfermaran por falta
de hixiene.

Palafitos warao na
localidade de Curiapo.
Foto de 1938.

O Padre Basilio Barral con
indíxenas warao navegando polo
Orinoco. O barco era o único
medio de transporte. 1938.
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CAPÍTULO

6

Jesús Vázquez Gayoso,

cónsul da República española en Venezuela

1945 -1949

CAPÍTULO 6

Jesús Vázquez Gayoso,
Jesús Vázquez Gayoso:
cónsul, embaixador e ministro da República Española
no exilio venezuelano e latinoamericano

cónsul da República
española en Venezuela.

1945 -1949

Jesús Vázquez Gayoso, A Ponte Nova (Lugo), 1909 - México, 1970

Jesús Vázquez Gayoso, coa proclamación
da República en 1931, participa activamente
na fundación e organización de Izquierda Republicana, apoiando os ideais de Azaña. Co
estoupido da guerra civil, alístase no bando
leal á democracia, sendo nomeado oficial do
corpo de carabineiros xunto con varios dos
seus irmáns, especialmente Juan, que se exiliaría con el en Venezuela e abriría unha libraría en Caracas.
Ao finalizar a guerra, exíliase no Estado
francés con parte da súa familia. Despois
de estar unha temporada nun campo de refuxiados trasládase a París, onde se instala
o goberno republicano no exilio até a caída
da República francesa en mans dos alemáns.
Durante un breve lapso de tempo o seu traballo consistiu en manter relacións diplomáticas con outras representacións acreditadas na
capital de Francia, co fin de illar diplomática
e internacionalmente o réxime de Franco. A
fins de 1939 foi enviado a Cuba á Oficina
do Goberno republicano español en Centroamérica. En 1940 trasladouse a Panamá,
onde exerceu como profesor universitario e
foi decano da Facultade de Dereito entre os
anos 1942 e 1943.

A finais de 1944 chega a Venezuela, país
cunha importante colonia de exiliados republicanos. Neste país existía un ambiente pouco propicio para os republicanos
españois, legal e politicamente, por parte
do Goberno do xeneral Isaías Medina Angarita, herdeiro de López Contreras, malia
os seus relativos e tímidos avances liberais.
Estes políticos, Contreras e Medina, eran
herdeiros do sistema de lealdades incondicionais da ditadura caudillesca de Juan Vicente Gómez.
Unha vez falecido o ditador Juan Vicente
Gómez (1935) encargóuselle o poder ao seu
ministro da Defensa, o xeneral Eleazar López Contreras. Este, en lugar de se reelixir,
presentou ao Congreso, no que tiña maioría,
un candidato oficial, o coronel Isaías Medina
Angarita, o seu ministro de Defensa. A oposición democrática lanzara xa a candidatura
simbólica de Rómulo Gallegos. Medina Angarita saíu elixido presidente da República.
O seu primeiro acto político foi permitir a
legalización de Acción Democrática, unida
arredor da candidatura de Gallegos, e a do
Partido Comunista baixo o nome de Unión
Popular Venezolana.
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O obxectivo fundamental de Acción Democrática era lograr una reforma constitucional que establecese o sufraxio universal e
a elección directa para o presidente. Acción
Democrática sabía que gañaría as eleccións
así, e tamén o sabía Medina Angarita, polo
que nunca aceptou a reforma electoral.
Na noite do 18 de outubro triúnfa un
estraño golpe cívico-militar contra Medina
Angarita. Repartiron o poder tanto militares coma civís. Uns militares reaccionarios e
ambiciosos formaron goberno con políticos
civís con verdadeira vocación de servizo ao
pobo. A participación dos militares no goberno non foi máis que unha preparación
para asaltar o poder.

162

Jesús Vázquez Gayoso chega a Venezuela
un ano antes do golpe, en 1944. Mantiña
unha estreita relación con todos os membros
de Acción Democrática.
Aínda estaban frescos os días da guerra
civil española e os da segunda guerra mundial. Era considerado como “comunista”
todo aquel que combatese pola liberdade ou
pola xustiza social, e segundo a Constitución
de 1939, era un delito contra a seguranza do
Estado profesar calquera idea comunista ou
anarquista.
A Casa de España
A Casa de España era o epicentro republicano da Venezuela de principios dos anos 40.
Serviu de punto de encontro e de sede de innumerábeis conferencias do exilio intelectual
republicano en América Latina. Foi, ademais,
unha representación da legalidade, da lexiti-

midade quebrada polo fascismo de Franco e
os seus militares.
Esta institución, presidida polo industrial
José Cuní, foi a encargada de organizar a comida conmemorativa do primeiro 14 de abril
de Jesús Vázquez Gayoso como responsábel
legal do exilio republicano en Venezuela.
A actividade diplomática e pedagóxica
de Jesús Vázquez Gayoso viuse acompañada
dunha febril actividade comunicativa en canto medio impreso existise en Venezuela, en El
País, Últimas Noticias, dirixido polo exiliado
republicano Fraiz-Grijalba e en El Nacional
de Miguel Otero Silva e baixo a dirección do
exiliado galego José Domínguez Benavides e
despois do anarquista catalán Moradell.
En 1939 o goberno de Contreras recoñece o goberno golpista do xeneral Franco.
Segundo o comunicado de prensa oficial do
Goberno venezuelano, “no mes de agosto do
ano pasado rematouse un acordo para establecer
relacións económicas entre o noso país e os territorios ocupados polo Goberno nacionalista de
España, nomeándose por iso como axente oficioso en Burgos o Sr. Luis E. Monsantos, mentres
o Goberno nacionalista confía igual cargo en
Venezuela ao Sr. Juan Antonio Sangróniz.”
En 1942 o presidente Medina Angarita asina un modus vivendi comercial co Estado español. Durante a segunda guerra mundial, por
medio de Estados Unidos, Venezuela fornece de
petróleo o goberno de Franco, permitindo que
buques do Estado español rachen o bloqueo
imposto polos aliados. Unha nova de abril de
1943 informaba da chegada ao peirao vasco de
Bilbao do petroleiro Zaragoza, da Campsa, con
6000 toneladas de petróleo venezuelano.

Ese mesmo ano é expulsado Sangróniz
polas súas actividades filonazis e de intromisión en políticas internas venezuelanas.
O 27 de setembro de 1943, a Gaceta Oficial de Venezuela publica as chamadas “notas cruzadas” entre o ministro de Exteriores
venezuelano, Caracciolo Parra e Joaquín Rodríguez de Cortázar, encargado da representación diplomática franquista en Venezuela
interinamente, nas cales se prorrogaba por un
ano máis a partir da data das notas o modus
vivendi celebrado entre a República de Venezuela e o Estado español o 17 de decembro
de 1943.
O labor de Vázquez está ben estruturado, baseado nunhas relacións venezuelanofranquistas manchadas pola suspicacia e
pola utilización destas coma tapadeira para
agochar intereses nazis. As dificultades do
seu traballo podemos velas nos actos que organizaba antes do recoñecemento da República española como goberno lexítimo ante
as autoridades venezuelanas.
Vázquez organiza actos públicos, con autoridades recoñecidas da política venezuelana
progresista da época, Acción Democrática,
en apoio á legalidade republicana española.
Atopa infinidade de problemas polas relacións diplomáticas franquistas-venezuelanas. O 15 de abril de 1944, no Nuevo Circo
de Caracas, organiza un xantar popular en
apoio á República, compartindo co escritor
e xornalista de El Nacional, Miguel Otero
Silva, tamén co líder da oposición venezuelana ao Goberno de Angarita, Rómulo Betancourt e os encargados de negocios francés
e guatemalteco. Os republicanos exiliados
Fernando de los Ríos, Jiménez de Asúa, J.

Xirau, Pi i Sunyer, Trincado, Amós Salvador
e outros tamén están presentes.
Falou Rómulo Betancourt, asegurando que
non tiña moitas esperanzas nas potencias triunfadoras. O acto foi pechado coas intervencións
de Luis Jiménez de Asúa e o presidente do comité organizador, Jesús Vázquez Gayoso.
Esta aparente “normalidade”, na autorización dos actos, non o era tanto. O banquete
tívose que facer no Nuevo Circo de Caracas
ante a negativa do ministro de Agricultura do
Goberno de Medina Angarita de realizalo no
pavillón do hipódromo.
Pero o golpe de Estado cívico—militar
muda a situación para as autoridades franquistas. Un día despois do golpe de Estado,
o 19 de outubro de 1945, o novo ministro de
Relacións Exteriores, Carlos Morales, declara
ante a prensa a posibilidade de romper relacións cos gobernos do Estado español, Santo
Domingo e a República Arxentina, engadindo que “a Xunta Revolucionaria non ten simpatía por eses gobernos que non son lexítimos
nin responden ás aspiracións populares”.
A Xunta Revolucionaria recibe o seguinte telegrama, o 8 de novembro de 1945, do
presidente do Goberno republicano no exilio
José Giral:
“ Excmo. Señor Rómulo Betancourt, presidente da Xunta Revolucionaria de Venezuela.
Caracas.
Teño a honra de comunicarlle á súa excelencia que o meu goberno foi apoiado polo voto de
confianza das Cortes por aclamación en sesión
extraordinaria, onte sete de novembro. José Giral, presidente do Goberno de España”.
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A resposta da Xunta venezuelana foi a seguinte o 10 de novembro de 1945:
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“Señor Giral, presidente do Goberno español. México
Recibido telegrama notificándolle ao goberno de Venezuela que o presidido con acerto por
vostede mereceu por aclamación o apoio das
Cortes, satisfactoria é esa noticia para o goberno
e pobo venezuelano, identificados nas súas simpatías cara ao goberno do Estado español, transitoriamente acollido á xenerosa hospitalidade
de México, mentres toma a responsabilidade de
iniciar no territorio peninsular, un réxime de
democracia e liberdade. Estes sentimentos gobernantes e gobernados na Patria de Bolívar concretáronse na resolución adoptada a noite pasada por voto unánime do gabinete executivo, e xa
transmitida oficialmente a don Fernando de los
Ríos pola chancelaría venezuelana, de establecer
relacións diplomáticas co seu goberno. Saúda.
Rómulo Betancourt”.
Xunto a isto, empezan os anuncios de
chegadas. O 25 de novembro máis de dúas
ducias de nenos exiliados na URSS viaxarán
a México e Venezuela a reunirse cos seus pais.
No mesmo mes de novembro chegan máis
inmigrantes. O ITIC comunicaba que nunha
goleta dominicana chegaban máis de 38 inmigrantes con cidadanía española. Uns 800
máis agardaban en Dominicana para chegar
a Venezuela.
O 31 de decembro de 1945, Manuel Martínez Pedrozo, embaixador da República española en Caracas, presentaba as súas cartas
credenciais ao presidente da Xunta Revolucionaria, Rómulo Betancourt, na presenza do
ministro de Exteriores venezuelano, Carlos
Morales, no Palacio de Miraflores.

Este recoñecemento foi obra dun intenso
labor de visitas e conversas entre representantes republicanos e políticos venezuelanos a
partir de 1939. Vázquez Gayoso tiña como
misión principal a de lograr que Venezuela,
ao igual que México, desde un encomiábel e
valente inicio, rompese relacións co Estado
español de Franco. Para tal efecto, Luis Jiménez de Asúa realizou unha visita ao Partido
Democrático Venezolano (PDV), partido no
goberno do presidente Isaías Medina Angarita, coa intención de facer presión na ruptura,
feito que non se deu senón até a revolución
de outubro de 1945. Todas estas xuntanzas
serían imposíbeis sen a presenza e mediación
de Gayoso en Caracas.
A vida parlamentar de antes do golpe
de 1945 viña marcada pola situación internacional. O poeta e político, Andrés Eloy
Blanco, interveu no congreso venezuelano a
prol da ruptura de relacións diplomáticas co
Estado español fascista, e foi precisamente
el, que sería ministro de Relacións Exteriores con Rómulo Gallegos, o artífice da proposta da ruptura.
Non eran bos tempos para Jesús Vázquez
Gayoso no ámbito político. O partido de
Goberno, Partido Democrático Venezolano
(PDV), vía con simpatía a proposta, pero inzados de realismo político internacional, hoxe
chamado pragmatismo, e “consideracións estritamente xurídicas” decidiron que era máis prudente seguir recoñecendo o goberno de Franco
como representante do Estado español.
Rómulo Gallegos solicitou na Conferencia de San Francisco, que deu lugar á ONU,
que tratase o illamento internacional do réxime de Franco.

O recoñecemento legal levouse a cabo os
días 11 e 12 de novembro na Casa de España coa asistencia de Gonzalo Barrios (que
era membro do goberno revolucionario e
que estivera en Galiza exiliado durante a ditadura de Juan Vicente Gómez), o capitán
Mario Vargas Loperena e o director de El
País, Luis Troconis.
Vázquez Gayoso é designado encargado de
negocios da República Española ante a República de Venezuela, sendo o xeneral Pozas o
agregado militar extraordinario e Manuel Martínez Pedroso o embaixador itinerante, con
sede en La Habana e o emigrante prorrepublicano catalán, Segundo González, o cónsul.
En 1947 as discrepancias seguían aflorando entre o colectivo republicano exiliado en
Venezuela. Estas discrepancias reflectíanse tamén nos principais medios de comunicación
venezuelanos. El Nacional1 e Últimas Noticias
inclinábanse cara ao punto de vista dos comunistas. Este último xornal afirmara que “a
facción de Prieto” apoiaba un plebiscito controlado por Franco para lexitimar a monarquía que fora derrocada pola República.
A visita de Salvador de Madariaga a Caracas estivo “adornada” polas súas particulares
opinións, que tiveron resposta crítica de Vázquez Gayoso, moito máis directa de Bergamín e sobre todo, o rexeitamento dunha gran
maioría que se reuniu á saída da súa conferencia na Biblioteca Nacional para o despedir con berros de Abaixo a monarquía! Viva
a República!
Nese mesmo momento, o 14 de xaneiro
de 1947, a delegación venezuelana na ONU é
obxecto dunha homenaxe, no hotel Waldorf,

con asistencia de representantes da Xunta de
Goberno, o presidente da Asemblea Nacional, Andrés Eloy Blanco, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, representantes dos países que non
recoñecían o Goberno de Franco, directores
de xornais e exiliados. Ofreceron a comida
Vázquez Gayoso e Amós Salvador e interviñeron o presidente da JARE, Simón Gómez
Malaret, Andrés Eloy Blanco e o secretario da
Xunta de Goberno, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Estes discursos foron retransmitidos
por Radio Nacional e na revista Euzkadi do
Centro Vasco de Caracas.
Pero antes do 14 de abril estaba servida a
polémica. A intención de Franco de restaurar a
monarquía, co fin de consolidar as esencias da
súa ditadura, foi posta ao descuberto por Vázquez Gayoso en El País. Non descansou na súa
actividade xornalística, que non representaba
máis que o intento de crear conciencia entre
os venezuelanos. Tratou a emerxente oposición
catalá contra a ditadura de Franco e recordou
o 16 de febreiro de 1936. Iniciou unha curta colaboración Pasionaria en El Nacional de
Caracas. Foi Gayoso, utilizando a JARE, quen
ese mes de marzo deu pulo a unha serie de protestas contra a ditadura de Franco e colaborou
con José Bergamín para crear unha Casa da
Cultura Española. Incrementáronse os chamamentos a favor dos exiliados republicanos en
Francia e en Caracas estreouse La niña guerrillera, de Bergamín, baixo a dirección do exiliado galego Alberto Paz y Mateos.
O aniversario da República española ese
ano de 1947 foi, tal vez, o de maior relevancia
na historia do exilio republicano en Venezuela. Foi invitado aos festexos Álvaro de Albornoz e Vázquez Gayoso escribiu en El Nacional
unha biografía verbo o convidado.
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1		
Tanto El Nacional coma
Últimas Noticias estaban dirixidos por
exiliados republicanos. O primeiro
polo galego Benavides e despois polo
catalán anarquista Moradell e o segundo por Fernando Fraiz-Grijalba.

166

Á recepción na sede diplomática da República española asistiron os embaixadores da
República Checoslovaca, a República Popular
China, Uruguai, México, a Unión Soviética,
Francia, Guatemala, Panamá, os ministros de
Relacións Exteriores, Carlos Morales e de Facenda Pérez Guerrero, así como o gobernador
do Distrito Federal, quen estivera exiliado en
Galiza nos anos 30, Gonzalo Barrios, e que, se
cadra, foi un dos alicerces do recoñecemento
e axuda aos exiliados e inmigrantes irregulares do Estado español a Venezuela.

Coa vitoria de Rómulo Gallegos rompíase
a incerteza de se a República española seguiría
tendo a representación legal ante a República
de Venezuela.

Gayoso pide xunto ao delegado do Goberno Vasco, José María de Gárate, que Venezuela
proteste ante as Nacións Unidas pola represión
nas folgas de Euskadi. A proposta chega a bo
fin a través de Simón Gómez Malaret, quen
despois sería unha peza importante para lograr
a liberdade de moitos inmigrantes irregulares
que chegaban a través das costas orientais de
Sucre, estado do que foi gobernador.

Andrés Eloy Blanco dixo naquela ocasión
que o triunfo do seu partido era o triunfo dos
ideais da República española. Pola súa banda,
o presidente electo, Rómulo Gallegos, enviou
un telegrama a Trygve Lie, secretario xeral da
ONU, en nome do seu partido, Acción Democrática, pedindo xustiza para a República
española. A isto sumouse a delegación venezuelana da Unión de Profesores Universitarios
Españois, fundada por Augusto Pi i Sunyer,
Jesús Vázquez Gayoso e Sánchez Sarto.

Rómulo Gallegos
Desde o seu exilio en New York, por se
opor á ditadura de Juan Vicente Gómez, Rómulo Gallegos decide ir ao Estado español
ante a instauración da República. Alí estará
exiliado varios anos con Gonzalo Barrios e
co militar, daquela mozo, Carlos Delgado
Chalbaud (o cal aloxaría na súa casa) e que
colaborou co golpe a Medina Angarita e máis
tarde en 1948, sendo ministro de Defensa de
Gallegos, o derrocaría.
O triunfo do candidato de Acción Democrática, Rómulo Gallegos Freire, foi visto
como un triunfo propio polos republicanos
españois en Venezuela.

A celebración da vitoria de Rómulo Gallegos levouse a cabo na republicana Casa de España. A esta, convidados por Vázquez Gayoso,
asistiron Rómulo Gallegos (presidente electo),
Andrés Eloy Blanco (ministro de Exteriores),
Raúl Leoni (futuro presidente de Venezuela) e
Gonzalo Barrios (secretario da presidencia).

Incesante actividade
xornalística
O 7 de novembro, Jesús Vázquez Gayoso
celebra o primeiro aniversario do recoñecemento do goberno republicano español no
exilio por parte da Xunta Revolucionaria de
Venezuela.
O acto levouse a cabo no Teatro Municipal de Caracas como homenaxe ao pobo
venezuelano.
Unha proposta de solidariedade coa República española e o pobo dominicano que

sufría a ditadura de Trujillo foi presentada
á Asemblea Constituínte e apoiada, entre
outros, por Simón Gómez Malaret e Andrés Eloy Blanco. A proposta foi aprobada
sen os votos do partido de Rafael Caldera, o
social cristián COPEI, que “fiel ás súas rancias simpatías franquistas” se negou a apoiala,
por boca de Lorenzo Fernández, propondo,
como condición do seu apoio, que se incluíse
tamén á Unión Soviética na condena. Malia
esta situación abraiante, o presbítero Vera,
que si a apoiou, declarou que o catolicismo
non debía estar unido a Franco.
A JARE, no seu segundo boletín, inicia
unha campaña para recoller 50.000 bolívares
(4.600 dólares) para axudar aos guerrilleiros
que loitaban contra Franco e unha tonelada
de roupa para os refuxiados republicanos no
Estado francés. Últimas Noticias entrevista a
Vázquez Gayoso e a Juan Bofill, presidente
do Centre Català, verbo a posibilidade dun
plebiscito para o Estado español.
O 24 de setembro de 1947, o cónsul
Vázquez Gayoso convocou no consulado da
República española en Caracas os presidentes da Casa de España, do Lar Gallego, do
Caracas’ko Euskal Etxea, do Hogar Canario e
do Centre Català para, o 12 de outubro, selar
o acordo dunha institución benéfica común
que acollese os exiliados.
O 2 de febreiro de 1948 un grupo de xornalistas en Venezuela decide fundar unha sucursal da Agrupación Profesional de Xornalistas Republicanos Españois con sede principal
en París. A organización desta asociación correu por conta de Juan José Zamora, Rafael
Delgado, Cánovas Cervantes, José Moradell
e o incansábel Vázquez Gayoso.

Rómulo Gallegos,
presidente
A Xunta Revolucionaria presidida por
Rómulo Betancourt convoca unha Asemblea
Constituínte en 1946. Sancionada a nova
Constitución o 5 de xullo de 1947, a nova lei
fundamental recolle unha das maiores conquistas políticas do pasado século XX venezuelano: a elección directa, secreta e universal
do presidente da República, dos senadores e
deputados ao Congreso, dos representantes
ás asembleas lexislativas e dos membros dos
concellos municipais.
Baixo esta Constitución convócanse eleccións nas cales novamente Rómulo Gallegos
é candidato presidencial. O seu triunfo sobre
os outros candidatos é absoluto. Gallegos
obtén 871.752 votos, mentres o seu contrincante, Rafael Caldera, por COPEI, logra
264.204 e Gustavo Machado, do Partido Comunista de Venezuela, 36.564 sobre un total
de 1.183.764.
A toma de posesión do presidente electo
Rómulo Gallegos Freire trouxo máis oxíxeno
á causa da República española e dos republicanos en Venezuela.
Unha comisión da República Española foi
especialmente invitada para a toma de posesión. Esta estivo presidida por Álvaro de Albornoz en calidade de ministro de Relacións
Exteriores do goberno no exilio, ademais da
presenza de Nicolau d’Olwer, Ruiz-Funes, Pi
i Sunyer e Jesús Vázquez Gayoso.
Ao presentar a comitiva republicana os
seus saúdos no Parlamento ao pobo venezuelano, rompeu o protocolo unha chea de
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aplausos que durou máis de cinco minutos,
sendo a única, da trinta e tres comitivas asistentes, que recibiu tal ovación, “tan insólita
como merecida homenaxe” en palabras do xornal local El Nacional, xornal que precisaba na
súa crónica que “lucían un fermoso uniforme
verde do Exército Republicano Español, visto
por primeira vez en Venezuela”. E, ao facer
uso da palabra, na recepción parlamentaria,
senadores, representantes e público en xeral,
puxéronse de pé saudando en xesto de aberta
simpatía, que só deixou de ser acompañado
polos senadores e deputados do partido social
cristián de Rafael Caldera, COPEI, que era
proclive ao fascismo de Franco.

168

O derradeiro 14 de abril
da República española na
legalidade venezuelana
Vázquez Gayoso non se detiña no seu labor. Foron innumerábeis os homes e as mulleres que chegaron durante o seu labor diplomático; porén, isto, máis que afouteza era
signo de debilidade. Aqueles que chegaban
facíano pensando en non volver, esquecendo
as súas esperanzas nun futuro restablecemento democrático da legalidade republicana.
Venezuela era por aqueles anos un dos
poucos países -xunto a Iugoslavia, México,
Panamá, Uruguai- que non recoñecía a ditadura de Franco.

A chegada e internamento
en campos de
concentración dos
inmigrantes irregulares
e a acción de
Jesús Vázquez Gayoso
Xa coa proclive á causa republicana Xunta
Revolucionaria de Goberno de 1945 había
problemas cos refuxiados que chegaban de
xeito irregular e que, en moitos casos, carecían da documentación e dos visados precisos
para permanecer legalmente en Venezuela.
Vázquez Gayoso tivo que intervir na inminente expulsión dos irmáns Manuel e Antonio Trueba, ademais da esposa e da filla de
Manuel, que foron detidos para ser expulsados a México.
A lista de intervencións de Vázquez Gayoso ante as autoridades venezuelanas é longa.
A comezos de 1946 intercedeu por Salvador
Martínez, ao que acusaban de realizar actos
contra a orde pública,e a prol de Félix Bere,
comerciante republicano establecido en Venezuela desde 1939 e propietario de Calzados
Bere, a quen unha turba lle estragou o local
que o Goberno, por intermedio de Gayoso,
se comprometeu a indemnizar.
Pero os principais problemas para Gayoso chegaron coa chegada masiva de barcos
con inmigrantes clandestinos. O primeiro da
nova xeira política venezuelana foi, o 14 de
febreiro de 1946, o Primero de Tenerife con
fuxitivos do franquismo, canarios e peninsulares que chegaron ao oriente venezuelano, ao
porto de Güiria.

Foi o cónsul Vázquez Gayoso quen falou
coa máxima autoridade do estado Sucre para
que se lles concedese o permiso de residencia
e traballo e foran liberados dos centros de internamento2.
O mesmo ano, o 20 de setembro chegan a
Venezuela máis refuxiados, a través do Comité Intergobernamental de Londres, herdeiro
da Conferencia de Evian. Partiron no Formosa, que os abandonou no Brasil. O Goberno
brasileiro expulsounos a Trinidad e Tobago,
e alí foron abandonados á súa sorte. A intervención de Va´zquez Gayoso e o poeta Vicente Gerbasi fixo que foran aceptados todos en
Venezuela.
Comezaron a producirse chegadas soltas
e irregulares. A prensa venezuelana da época fala de José Benito Gil, que de Puerto La
Cruz veu a Caracas fuxindo do capitán do seu
barco, que quería devolvelo ao Estado español
franquista, e tivo que vender todas as súas pertenzas debido a que non atopaba traballo. A
prensa fala tamén da chegada clandestina de
18 inmigrantes nun veleiro, despois de 40 días
de travesía no Atlántico. Da chegada dos tripulantes irregulares do Santa Cruz, que pedían
asilo por non querer volver ao Estado español
de Franco. O primeiro que fixeron foi inscribirse no consulado español republicano. Vázquez Gayoso xestionou3 a súa liberdade e os
permisos ante as autoridades venezuelanas.
Outro de quen a prensa venezuelana falou
naqueles días foi Enrique Martín de Villodre,
ex-fiscal do Tribunal Supremo e da Central de
Espionaxe e Alta Traizón, que traballara, segundo a nota do xornal, na estación de tren parisina
de Austerlitz como peón de carga e descarga.

A xenerosa acollida por parte de Venezuela
e de Rómulo Gallegos dos exiliados españois,
contrastábel coa vivida no Estado español de
Franco ou no Estado francés, fixo que moitos
exiliados tomaran parte activa no novo goberno de Rómulo Gallegos. Uns, como Alberto
Fernández Mezquita, traballando directamente co presidente, e outros de forma indirecta.
Cando se empezou a prever a posibilidade dun golpe de Estado en Venezuela, moitos
exiliados pensaron en volver tomar as armas
para defender a legalidade democrática; mesmo se lles chegaron a facilitar armas coas que
foron vistos moitos e máis tarde delatados.
Do local da Casa de España saíron tres grupos con obxectivos precisos para defender o
goberno constitucional e lexítimo de Rómulo
Gallegos. Por iso, cando o golpe triunfou, o
local foi asaltado pola policía e desapareceron
os escasos documentos que posuían.

169

Foron moitos os republicanos detidos,
algúns simplemente polo feito de estaren
inscritos no consulado republicano de Jesús
Vázquez Gayoso cando chegaron indocumentados, e grazas a delacións franquistas que se
repetían a este lado do océano.
Despois do golpe, 24 de novembro de
1948, seguiuse recoñecendo por un tempo o
goberno republicano, se cadra porque non era
un problema inmediato. En abril de 1949, a
República española xa non é recoñecida pola
venezuelana e si o é o réxime de Franco
Este acontecemento tivo unha grande influencia na chegada de inmigrantes irregulares
desde o Estado español a Venezuela. Algúns

2
El Nacional, 22 de abril, p
4. El Universal 30 de marzo, p. 24 e
El Heraldo 2 de abril p. 8.
3
El Nacional, 2 de outubro
de 1946 p. 4 Últimas Noticias, 6 de
agosto de 1946.

saíron de Canarias durante o goberno de Gallegos e chegaban nunha ditadura, a de Delgado Chalbaud, que nun principio se negou a
recibilos en ningún dos portos venezuelanos.
Todos os que puideron desembarcar foron
internados en El Trompillo, en barracas metálicas, durante meses.
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O cambio de Goberno influíu non só nos
que chegaban, senón tamén nos que estaban
xa en Venezuela. Máis dun apoiara o goberno
lexítimo e todos eran sospeitosos de estar contra a nova Xunta Militar. Vázquez Gayoso era
o principal sospeitoso, así o reflectía a prensa
pro militarista venezuelana, afirmacións que
Vázquez Gayoso tivo que desmentir, non por
gardar as aparencias nin a súa persoa, senón
polos milleiros de persoas republicanas inscritas no consulado que podían ver ameazadas
as súas vidas e pertenzas.
Jesús Vázquez Gayoso, valéndose da vella
amizade co agora presidente da Xunta Militar,
o coronel Delgado Chalbaud, envioulle unha
carta na cal aseguraba que todos os exiliados e
cidadáns españois inscritos no consulado republicano estaban só interesados en refacer as
súas vidas desfeitas pola guerra.
Os centros vasco, catalán e galego seguiron
a celebrar as súas actividades, e o primeiro 14
de abril con ditadura foi celebrado na “intimidade” da Casa de España. Vázquez Gayoso
seguía escribindo na prensa.
Un dos últimos actos “oficiais” de Vázquez
Gayoso foi en xaneiro de 1950, cando condecorou coa Orde da Liberación de España
a Augusto Pi i Sunyer, e os venezuelanos Jóvito Villalba, González Cabrera, o xornalista

Cuto Lamache, Rafael Pizzani, Reyes Baena,
director de El Nacional e o ex-ministro de
Relacións Exteriores Carlos Morales
O novo goberno golpista empeza a lles
axustar as roscas aos exiliados. Os nomes
e cargos da nova Xunta da Casa de España
(Luis de Aranguren, presidente, Miguel de Liceaga, vicepresidente, S. da Cal, secretario,
José Cuní, tesoureiro, José M. Castañón,
contador, e vogais o arquitecto galego José
Lino Vaamonde, A. Zamarro, A. Parra, P.
Díaz, S. Rodríguez e H. Gil) deben ser
comunicados o 27 de xaneiro á Sección de
Estranxeiros da República de Venezuela
para o seu control. A Casa de España pretende, ese 14 de abril de 1951, celebrar tal
conmemoración de forma encuberta. Por
iso deciden colocar os retratos de Castelao e
Companys baixo o manto do Día Panamericano, que se celebraba na mesma data, e
restrinxir a oratoria aos venezolanos Jóvito
Villalba, de URD e non do deposto partido
AD e Augusto Márquez.
Así quedou consignado na solicitude dirixida ao gobernador do Distrito Federal o 31
de marzo. Pero até iso lle pareceu excesivo a
este funcionario, quen ordenou responder
ao seu secretario Virgilio Lovera, o 13 de
abril, a non concesión do permiso, alegando
que o acto proxectado era dos comprendidos
nos prohibidos pola Lei sobre actividades
de estranxeiros. O serodio da resposta non
permitiu atallar, en todos os casos, o anuncio previamente remitido á prensa pois, en
El Heraldo, por exemplo, tres páxinas máis
adiante deste anuncio, a mesma Casa de
España advertía a suspensión do acto, por
causas alleas á súa vontade. Porén, a data foi
conmemorada sen subterfuxios. Pedro Beroes

escribiu en El Nacional, onde apareceran, nos
primeiros días do mes, artigos de contido político de Jiménez de Asúa e pouco comprometedores da socialista Margarita Nelken, unha
acendida alegación en favor da República,
en que preconizaba a unidade de acción
para restaurala.

40 DÍAS EN ALTA MAR. SEIS
ESPAÑOIS FUXIRON DE
CANARIAS NUN BARCO DE VELA
E CHEGARON AO BRASIL. O
CONSULADO DE ESPAÑA EN
CARACAS FARÁ XESTIÓNS PARA
TRAELOS A VENEZUELA

O derradeiro acto público de Jesús Vázquez Gayoso foi na casa do escritor e xornalista Miguel Otero Silva. Foi un acto
privado, en que xunto a Carlos Augusto
León, o embaixador de Checoslovaquia,
o ex-ministro de Relacións Exteriores venezuelano Carlos Morales, o secretario da
embaixada soviética, Gustavo Machado,
o coronel Zamarro, Luis Rey, José Domínguez Benavides, Ida Gramcko, os profesores
García Bacca, Acosta Saignes e outras personalidades republicanas e venezuelanas dixeron
adeus ao representante da legalidade republicana en Venezuela.

Despois dunha accidentada travesía a través do Atlántico, acaban de chegar ao Brasil seis españois. O pequeno veleiro saíu de
Dakar, África. A información foi subministrada polo señor Segundo González, cónsul
xeral da República española, ao tempo que
amosaba a correspondencia enviada polos
refuxiados na cal solicitan axuda das autoridades venezuelanas, xa que os pasaportes
indican Caracas como derradeiro destino da
súa odisea. Estes temen que a súa presenza no
Brasil sexa aproveitada polos diplomáticos falanxistas naquel Estado, para lograr que as autoridades brasileiras os entreguen ao goberno
español. Ao arribar a San Luis de Maranhão,
na costa oriental ao sur de Belem, contaron
aos xornalistas locais detalles da súa odisea:
como a situación en España é desesperante,
resolveron emigrar a Venezuela, puxeron en
regra os seus pasaportes e viaxaron a Dakar,
Senegal, onde fretaron un barco de vela provisto de motor. En alta mar estragóuselles o
motor, ao tempo que escaseaba a gasolina.
O barco quedou a mercé das ondas e perdeu
o rumbo finalmente. Así estiveron á deriva
máis de 40 días, pasando fame e sede. Por fin
chegaron ás costas brasileiras, declarando que
a súa meta era Venezuela.”
El Nacional, 16 de maio de 1948
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FUXINDO DE FRANCO
CHEGARON 77 REPUBLICANOS
NUN BARCO PESQUEIRO
Setenta e sete refuxiados españois, entre os
que había só dous mariñeiros, fixeron unha
travesía de máis de 5.000 quilómetros desde
as Illas Canarias a Venezuela directamente nun
barco pesqueiro.
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A saída realizouse o 12 de xuño de Tenerife,
despois de ter burlado as autoridades do ominoso réxime franquista. ‘Non tememos nin a Deus
nin o demo’ (expresaron alegremente ao pisar
chan venezuelano). Os refuxiados son na súa
maioría agricultores. Entre eles figuran varios
presos políticos escapados e outros perseguidos
pola súa condición de republicanos; pero os
máis alegan que a súa fuxida de España se debeu
a que a situación se fixo tan deprimente que o
racionamento acordado a cada cidadán español
para un mes só alcanza para tres días.
Segundo eles, as guerrillas continúan asestando os seus golpes en toda a extensión do
país e ultimamente tivo lugar unha desfeita na
industria e comercio españois, que orixinou
serias dificultades no desenvolvemento económico do país. “Hai que ser cura ou militar,
amigo, para estar ben alí. Un obreiro gaña entre 11 e 18 pesetas”.
Segundo estas informacións, o salario medio
dun traballador en España é de dous bolívares.
Porén, os prezos mínimos dun par de zapatos,
dun traxe ou duns calcetíns é de 300, 750 e 14
pesetas, respectivamente. A isto engádese que
todo hai que conseguilo de ‘estraperlo’. Dan esta
denominación á ‘Bolsa Negra’. que é aberta e
está controlada polos falanxistas prominentes.”
Últimas Noticias, 8 de xullo de 1948

NUNHA XUNTANZA DE GABINETE
ACORDOUSE IMPEDIR A
ENTRADA DE INMIGRANTES
ILEGAIS A VENEZUELA
Na última reunión de Gabinete celebrada
no Palacio de Miraflores, acordouse impedir
no sucesivo a inmigración irregular que se veu
realizando ultimamente coa chegada a portos
venezuelanos de vapores cuxos pasaxeiros e
tripulantes veñen sen documentación legal
e sen o correspondente permiso de entrada
ao país. Esta saudábel medida, que foi dada
a coñecer onte nos círculos oficiais, foi acollida con beneplácito, toda vez que con ela se
cancelan de xeito definitivo as dúbidas que se
suscitan respecto á procedencia de 800 individuos que ingresaron no país no transcurso
do ano”.
El Universal, 12 de outubro de 1948

VENEZUELA, PORTO LIBRE PARA
VELEIROS ESPAÑOIS
A máis de catrocentos cincuenta ano de
distancia do Descubrimento volvemos hoxe
aos pintorescos días da Conquista. Viñan daquela as carabelas audaces inzadas de frades e
aventureiros. Agora chégannos veleiros cheos
de xente de aventuras doutra caste que foxen,
segundo eles din, da barbarie de Franco.
Os nosos peiraos ábrense acolledoramente a estes novos conquistadores, e aínda
que contra todas as pautas internacionais
que regulan a materia, non traen pasaportes nin documentos identificativos de
ningunha clase, as autoridades, cálidas de
cordialidade, acollen primeiro as naves ao
contacto coa terra e despois o desembarco
en masa de sospeitosos viaxeiros... Son ‘an-

tifranquistas’ e iso basta... É un sistema de
recepción de inmigrantes que non previran
as nosas leis. Polo visto, nas Canarias está
o inmenso depósito que nos está enchendo desa inmigración ilegal, que, se cadra,
en determinado momento lle pode resultar
danosa ao país. Todas estas embarcacións
veñen sufrindo nos seus comestíbeis o máis
curioso dos fenómenos: acábanselles tan
pronto albiscan terra venezuelana. Deste
xeito chegaron xa dezasete naves fuxitivas
do caudillo. Non se dirixen a portos doutro
país. Veñen directamente a Venezuela. O
noso Goberno, polo visto, goza en Canarias de ben merecida sona como indulxente, e por iso aquí chegan todas, prestas para
guindar á terra a para nós descoñecida carga humana que conducen. Sería interesante
saber que opinan deste extraordinario caso
noutros países americanos.”
La Esfera, 15 de novembro de 1948
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Parte da delegación
republicana na toma
de posesión de Rómulo
Gallegos. De civil, o exiliado
galego Juan Vázquez Gayoso
e o enviado pola República
española, Álvaro de
Albornoz. Os tres militares
estaban con uniformes de
gala da República española.
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Xantar na Casa de
España en Bordeos,
Francia, en 1939,
pouco antes de
marchar para o exilio
latinoamericano antes
do inicio da segunda
guerra mundial.

O cónsul da República
española en Venezuela,
Jesús Vazquez Gayoso, co
ministro de Exteriores da
Xunta Revolucionaria,
Carlos Morales e Álvaro de
Albornoz, xefe de goberno da
República e o embaixador da
URSS, de branco. Albornoz
asistira, o 15 de febreiro de
1948, á toma de posesión de
Rómulo Gallegos.

O político venezuelano
Gonzalo Barrios, no
centro, con Morales,
Vázquez Gayoso e Álvaro
de Albornoz, nunha
festa co consulado da
República española en
Caracas, febreiro de 1948.

Acto de
condecoración
no consulado
da República
en Caracas. O
primeiro (de dereita
á esquerda) é o
xornalista e escritor
venezuelano Miguel
Otero Silva. Jesús
Vázquez Gayoso (3º)
, o médico galego
exiliado Ángel Díaz
(5º) e o sétimo é
o cónsul oficial,
Segundo González.

Delegación civil e militar convidada á
toma presidencial de Rómulo Gallegos.
No centro, de esquerda á dereita de
civil, Juan Vázquez Gayoso, Álvaro
de Albornoz e Jesús Vázquez Gayoso.
Caracas, 15 de febreiro de 1948.

Tarxeta de presentación de Jesús
Vázquez Gayoso. Oficialmente era
encargado de negocios.

Foto dedicada e autografada polo
presidente da República, Diego
Martínez Barrio, ao cónsul da
República en Venezuela, Jesús
Vázquez Gayoso.
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Miguel Otero Silva fala, na súa casa, nun acto de
homenaxe á legalidade republicana no exilio. Ao seu
carón, Felisa Abad, muller de Vázquez Gayoso e el,
sorrindo. Caracas, 14 de abril de 1948.
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O enviado especial da
República española e
embaixador itinerante,
o militante do PSOE,
Manuel Martínez Pedroso
(primeiro pola dereita) fala
co presidente da Xunta
Revolucionaria, Rómulo
Betancourt e o ministro de
Exteriores Carlos Morales.
Caracas, xaneiro de 1946.

Jesús Vázquez Gayoso,
avogado e membro de
Izquierda Republicana,
con uniforme de miliciano
na fronte de Madrid,
1937. Todas as fotos
pertencen ao arquivo da
familia Gayoso-Abad.
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Intervención de Andrés Eloy Blanco
ante as Nacións Unidas condenando á
ditadura franquista. 1948.
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O recoñecemento da República
trouxo que a embaixada franquista
traballase ilegalmente.

De esquerda á dereita. O tenente coronel Carlos
Delgado Chalbaud (1º), ministro de Defensa do
presidente Rómulo Gallegos, a quen derrocaría
o 24 de novembro de 1948, mantivo sempre
unha actitude de colaboración cos exiliados e cos
inmigrantes. Delgado Chalbaud liberou a moitos
dos internos en Guasina e La Orchila.
Jesús Vázquez Gayoso (2º), Juan Vázquez Gayoso
(3º), o ministro Gordón Ordás (4º) e o xornalista
venezuelano Luis Troconis (6º). Caracas, 1946.
Gordón Ordás, político leonés, foi embaixador
da República en México e futuro presidente do
Goberno no exilio (1950-1961).
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De esquerda á dereita. O coronel Marcos Pérez
Jiménez (2º), que sería ditador de Venezuela desde
decembro de 1952 até o 23 de xaneiro de 1958.
O cónsul Jesús Vázquez Gayoso (3º), o presidente
de Venezuela, o escritor Rómulo Gallegos (4º) e
o representante da República española, Álvaro de
Albornoz, na festa ofrecida polo presidente Rómulo
Gallegos á delegación republicana enviada á súa
toma de posesión da presidencia. Febreiro de 1948.

Unha comisión da República Española foi especialmente
convidada para a toma de posesión do presidente Rómulo
Gallegos o 15 de febreiro de 1948. Estivo presidida por Álvaro
de Albornoz en calidade de ministro de Relacións Exteriores do
goberno no exilio, ademais da presenza de Nicolau d’Olwer, Ruiz
Funez, Pi i Sunyer e Jesús Vázquez Gayoso.
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De esquerda á dereita. Felisa Abad (2º), Jesús Vázquez Gayoso (3º), Alicia Parés
Urdaneta (4º) e o policía Pedro Estrada(5º), director da Seguridade Nacional
durante a ditadura de Pérez Jiménez. Navamuel (6) e o exiliado galego Ángel
Vázquez (7º). As relacións de Vázquez, como a que mantivo con Pedro Estrada,
foron decisivas para a liberdade dos inmigrantes irregulares e para que non foran
represaliados durante a ditadura que comezou en 1948 e rematou en 1958.

CAPÍTULO 6.1

A xenofobia
Xenofobia e mercado laboral

O principal problema da chegada en masa
de inmigrantes, desde o Estado español, a
Venezuela a partir de 1939 foi o equilibrio
entre a oferta que representaban os centos
de milleiros de exiliados no Estado francés e
a demanda de man de obra especializada na
industria e no campo que precisaba Venezuela para poboar o despoboado e inmenso
territorio venezuelano do interior.
A exixencia de man de obra cualificada no
campo e na industria e non en profesións liberais ou comerciais, proviña do modelo estadounidense e da historia dese país, construído por
pioneiros e colonizado, nun primeiro momento, por labregos fundadores de vilas e cidades
que derivarían en industrias e polos de atracción
para novas vagas migratorias desde Europa.
O modelo migratorio estadounidense foi
copiado por países como Arxentina e o Brasil1, unha vez alcanzada a independencia, con
desiguais resultados.
Venezuela experimentou ao longo do século XIX o modelo e viu unha oportunidade
única cos centos de milleiros de republicanos
que esperaban no Estado francés un país que
os acollese.
A chegada do primeiro continxente de
vascos a Venezuela, en que o Instituto Técni-

co de Inmigración e Colonización (ITIC) se
facía cargo dos gastos do traslado, levantou
entre a opinión pública venezuelana, principalmente na prensa, as primeiras reaccións
contrarias á inmigración.
O xornal La Esfera2 pediu a modificación
da Lei de estranxeiros, “para deixar o rego libre á corrente de inmigración que nos fai falla”.
La Esfera comentaba tamén a nova do 25 de
xuño (1939) en que se falaba da chegada a
París dun delegado de Goberno venezuelano,
Carlos Guzmán, para arranxar os pormenores da inmigración vasca coa Delegación do
Goberno Vasco no exilio. O xornal aseguraba que non se podían limitar a aplaudir, senón que debían comprobar se a inmigración
que tiñan pensado traer estaba en condicións
axeitadas, advertindo os que trataban de sublevar as masas obreiras contra os inmigrantes de que os erros anteriores se debían á falta
de previsión.
O xornal Ahora, que sempre escribira a
prol da República española, aseguraba “ O
que precisamos é xente que vaia ao campo,
que contaxie o noso decaído e tímido agricultor do entusiasmo e a forza precisos/…/ xentes sas e robustas que non veñan co interese
egoísta de se procurar en pouco tempo unha
posición cómoda, senón co propósito firme e
decidido de traballar”.
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1 Brasil é o segundo país no mundo en recepción de inmigración
xaponesa, superado por Estados
Unidos e seguido do Perú. En 2009
contabilizábanse 200.000 xaponeses
descendentes de brasileiros no Xapón. Outro tanto atinxe á extensa
colonia arxentina en Israel ou no Estado español.
2 Editorial Unha política de inmigración, 22 de maio de 1939. Precisamos inmigración, 1 e 27 de xuño
1939. O 1 de xullo publícanse varias
notas procedentes de México contra
a admisión alí de “rojos asasinos”.

O xornal Panorama de Maracaibo, en
tres editoriais, dividiu a súa opinión e
apostou non só pola inmigración dedicada
ao campo, senón pola variedade de ocupacións dos inmigrantes.
Nas editoriais laiábase o xornal de que a
maioría de inmigrantes ficase na capital, Caracas, aceptando por “prema económica” salarios insignificantes, o que produciría unha
depreciación no mercado de traballo e unha
permanente expectativa entre os inmigrantes
de retorno ao seu país.
Aínda así, entre a prensa e opinión pública venezuelana existía a crenza de que a
solución ao éxodo labrego á capital podía
provir destes inmigrantes-refuxiados chegados a partir de 1939.
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3 El Universal, 10 de setembro de
1939.
4
A lista era: médicos, enxeñeiros, capitáns de Mariña, delineantes, contadores, técnicos industriais,
ebanistas, carpinteiros, electricistas,
químicos, xastres, reloxeiros, panadeiros, zapateiros, empregadas de
fogar e, por último, labregos.
5 Dirixido desde 1940 por un exiliado galego de Ponteareas, ex-cónsul
republicano en Niza, José Domínguez Benavides.
6
Estaba conformada a expedición por mecánicos, obreiros de
artes gráficas, químicos, mariñeiros,
mestres queixeiros, pescadores, mulleres e nenos.

Panorama, ante a chegada do segundo
continxente de inmigrantes-exiliados vascos,
que na súa maior parte eran traballadores
especializados e non labregos, insistía na necesidade da chegada de labregos, “xente para
traballar a terra”, porque as cidades xa tiñan
xente abondo coa que chegaba do éxodo labrego do interior.
O domingo 9 de xullo de 1939 chega o
primeiro continxente de vascos no Cuba.
Arturo Uslar Pietri, director do ITIC, foi
persoalmente recibilos. A prensa destacou os
valores dos que acababan de chegar, cualificándoos como “grupo selecto de raza pura”3.
O xornal Ahora dedicaba un especial aos
chegados, loando a súa boa disposición e detallando os oficios de todos eles, aínda que
criticando que entre os máis de 80 a penas
houbese labregos4.

O xornal progobernamental Crítica5 (propiedade do presidente Eleazar López Contreras) loaba a chegada dos vascos e recriminaba
os “pusilánimes e os xenófobos” porque “a
achega desas forzas musculares e dese sangue
novo, xunto coas virtudes seculares” era precisa para constituír os “primeiros factores do
progreso venezuelano”.
O xornal La Religión advertía os chegados:
“que tivesen unha correcta e nobre actuación
na nosa patria”. Este xornal, que comentou a
nova da chegada cinco días despois, sumouse
á exixencia de que os chegados tiñan que ser
labregos, engadindo que a escolla destes non
podía ser peor: “porque os técnicos recentemente chegados comezaban a desprazar os nacionais” e que os labregos que chegasen debían
ser “honestos, honrados e non estar envelenados
por ideas subversivas”.
Unha segunda expedición de vascos chegou o 12 de agosto de 1939. Recibida polo director do ITIC e por personalidades, dos 1616
vascos chegados só 9 eran labregos. O xornal
La Esfera advertía que non debían quedar na
capital senón marchar ao interior do país.
El Heraldo pedía que os membros desta expedición tivesen o mesmo fin que os
inmigrantes que xa habitaban o campo
venezuelano e que “estes vascos que hai
en Caracas” fosen colocados nun campo
de traballo axeitado, ofrecéndolles terras
cultivábeis e instrumentos de labranza. O
xornal La Religión engadiu “esperemos que
estes inmigrantes correspondan ás necesidades do país”.
O xornal profranquista La Esfera escribiu unha serie de editoriais entre xaneiro

e setembro de 1940 chamando a atención
verbo o decreto de ampla admisión de vascos na República Arxentina. Unha nota asinada no xornal por LPC, o 31 de outubro
de 1940, referíase aos indesexábeis que a
guerra fixera aboiar e chegar a Venezuela.
Desde o xornal sinalaba a existencia, na República Dominicana, dunha gran cantidade de europeos que esperaban o permiso de
entrada a Venezuela e a exoneración do pagamento de dereitos de entrada. O xornalista aseguraba que na illa había elementos
que non podían ser admitidos en Venezuela
debido ás súas actividades políticas na República española, advertindo que a tolerancia de Venezuela non se podía estender a
comunistas activos e, ante a imposibilidade
de controlalos a todos, convidaba a recorrer
á delación dos inmigrantes residentes en
Venezuela que non fosen comunistas, tendo en conta que a súa actuación posterior
non deixaría de prexudicalos.
*O xornal El Heraldo acusou a La Esfera de se converter no “cérbero que garda as
portas do país para que non pase o marxismo”. O xornal lembraba que tanto tempo
en investigar a súa filiación política, a súa
árbore xenealóxica e as súas ideas relixiosas
–como se se tratase de ingresar como socio
no Country Club- conseguira que os presuntos inmigrantes fixeran as súas maletas e
marcharan coas súas enerxías e as súas esperanzas a outros países.
“Endurecer o corazón”
Porén, malia a crítica a La Esfera, El Heraldo non era partidario da entrada irrestrita de
estranxeiros pois albiscaba unha “inmigración

de xornalistas, profesionais e comerciantes medianos que viñan facerse ricos en pouco tempo,
e contra os que había que endurecer o corazón,
recordando sempre que os venezuelanos non somos culpábeis da ascensión de Hitler, cos seus
corolarios de Checoslovaquia, Austria e Polonia; que non provocamos a revolución española,
que non axudamos a subir a Stalin e que non
inventamos as doutrinas totalitarias branca e
vermella”.
Opúxose á inmigración belga a Venezuela
desde as súas páxinas, alegrándose do incendio do barco en que tiña que vir a Venezuela
o xestor, Van Zeeland, negociala.
A prensa manipulou as conciencias dos
venezuelanos con respecto á inmigración.
Fixo un populismo nacionalista que despois
foi moi difícil de desmontar. El Heraldo chegou a dicir: “Mentres o venezuelano esquecido
nos campos ou aldeas non se integrase na vida
económica, social ou política do país, o Estado
non debía investir nin a milésima parte dun
céntimo en cebar as presas para delicia das aves
de rapina internacionais (os inmigrantes)”.
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Panorama de Maracaibo apoiaba a política
migratoria do Goberno de López Contreras,
pero aseguraba que era un clamor xeral, por
parte do pobo venezuelano, que os estranxeiros debían ser enviados ao campo. O xornal El
Heraldo preguntábase por que non se aplicaban aos venezuelanos en situación de pobreza
os mesmos esforzos dos distintos comités a
favor dos europeos refuxiados7.

7 26 de marzo, p. 3 e 20 de xuño
p.3 e 6 de decembro de 1944 p. 2.

Empezou unha guerra non declarada por
parte de El Heraldo. Así o 25 de abril de 1940,
nun artigo titulado Chineses e vascos, sinalaba
que ningún dos vascos8 que se debían dedicar

8 Moitos ficaron en Caracas, Maracaibo e Valencia. Pero os vascos
tamén foron traballar a terra, como
por exemplo, na exitosa experiencia
da colonia de Chirgua.

á agricultura marchara ao interior do país e
todos quedaran nas principais cidades competindo contra o traballador venezuelano e
desprazándoo, como acontecera nunha empresa editorial cando, por estar prohibida a
entrada de asiáticos, se rexeitaban chineses
que estarían sementando arroz.
Comezaron os agromos de xenofobia entre
a poboación debido a estas informacións que
deturpaban unha realidade descoñecida para
os venezuelanos. Un incidente na vila de Cúa
entre uns franceses e uns venezuelanos fixo
que o xornalista Enrique Bernardo Núñez
arremetese contra todos os estranxeiros indiscriminadamente, afirmando que esgotaban a
paciencia do venezuelano e queixándose de
que tivesen miramentos cos estranxeiros impensábeis para cos venezuelanos.
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En novembro de 1949 o sindicato de
traballadores de artes gráficas convoca unha
xuntanza para tratar o problema xurdido pola
actitude dos traballadores vascos. El Heraldo
fala da xuntanza e asegura que existía un sentimento contrario aos estranxeiros nos traballadores venezuelanos debido a que traballaban por salarios mínimos inaceptábeis por
calquera traballador venezuelano.

9 14 de novembro de 1941, pp. 1
e 9.

Varias foron as condicións que influíron
para que os venezuelanos tivesen certo malestar ante a inmigración. En primeiro lugar,
o billete de barco era pagado polo Goberno
venezuelano e á maior parte dos estranxeiros
pagábaselles o aloxamento e a comida por 15
días. Aínda así, existían dificultades que estas
axudas non podían emendar.

10 Os médicos exiliados Pichardo
e Bilbao morreron nesas circunstancias.

Era normal, na prensa da época, ler anuncios de traballadores inmigrantes. Citaban

sempre a nacionalidade e ofrecían os seus servizos por calquera prezo. La Esfera, nun editorial do 12 de setembro de 1941, aseguraba que
un feixe de estranxeiros marchara a Curaçao
ante a imposibilidade de atopar un traballo en
Venezuela. Engadía que o labor do ITIC era
inútil e caro, para despois poñer mal a colonia
agrícola de Chirgua. No mesmo xornal, Carlos
Gonzalo Salas, nun artigo titulado Venezuelanos e inmigrantes9, aseguraba que as colonias
agrícolas do ITIC eran “asento do sobrante, da
vida cómoda e sen contratempos, ocupadas por
estranxeiros, cando hai venezuelanos que viven
en casaríos escangallados.”.
O problema era complicado. Por un lado
tiñan razón os xornalistas con respecto ás condicións favorábeis que se lle concedían á poboación estranxeira respecto á venezuelana,
pero doutra banda, había que recoñecer que, de
non lles ofrecer esas condicións aos estranxeiros, colocándoos por riba dos nativos, dificilmente aceptarían os inmigrantes ir a unha Venezuela cunha serie de problemas económicos,
sociais e de sanidade que facían do país un dos
sitios menos atractivos para emigrar.
As homologacións
Non eran só labregos e técnicos os que
chegaban a Venezuela. A Asociación de Médicos Venezolanos pediu ao Goberno que lles
prohibira o exercicio da profesión aos que
acababan de chegar se non validaban o título
en Venezuela.
Nese momento, 1942, moitos médicos,
vascos, galegos e cataláns principalmente,
exercían o seu labor no rural venezuelano.
Foron moitos os médicos que morreron10 no

interior do país exercendo a medicina, debido
a enfermidades tropicais ás que non eran inmunes, contraídas no exercicio da medicina
na insalubre Venezuela rural.
Exixiron, daquela, a validación dos estudos.
Médicos coma o doutor Barraquer decidiron
marchar a Colombia. O cirurxián vasco Aranguren tamén marchara e moitos outros11.
O médico rural de Carrizal, o italiano
Ezio Zuchi, respondía a un remitido á prensa
do médico venezuelano Enrique Tejera, exministro de Sanidade, que pedía que se lles
impedise aos médicos estranxeiros, descritos
ao mesmo nivel de matasáns ou charlatáns no
artigo, facer competencia e campaña desleal
contra os venezuelanos. O médico J. Pérez
Guevara arremetía contra os “inmorais, comerciantes, calumniadores e inmerecidamente validados”.
Comezou unha campaña na prensa, abertamente xenófoba, coa intención de se desfacer dos
máis de douscentos médicos estranxeiros que o
Goberno venezuelano trouxera en momento de
necesidade aínda que, en 1947, os únicos médicos en exercicio eran cidadáns españois.
Enrique Tejera contestaba a Zuchi alegando
non ler a súa carta. Tejera remataba a súa carta ao médico italiano preguntándolle pola súa
nacionalidade (se se naturalizara venezuelano
ou non) pois parecíalle que o italiano non era
venezuelano de corazón e carecía, por tanto, do
dereito a se inmiscir en problemas nacionais.
O 12 de outubro de 1948 escribía en
El Universal Manuel Maldonado un artigo
comentando a política migratoria do expresidente, o xeneral Eleazar López Contre-

ras. Recoñecíalle ao ex-presidente un valor
agora máis patente (pasaran 9 anos) cando
dispuxo a entrada a Venezuela dos labregos
procedentes do Estado español exiliados no
Estado francés, flaxelados por todo tipo de
privacións, que “constituiría un acto nobre e
xeneroso para cos nosos irmáns, que non so borraría todo vello resentimento, senón que repararía outros sentimentos, coma o de atrancarlles
a validación a profesionais, especialmente médicos, os que vimos, con fonda mágoa para nós,
anunciando menciñas e preparando apócemas
para poder vivir, por serlles imposible validar
o título.”12
O mercado laboral
Venezuela era un país empobrecido. Moitos dos recentemente chegados sentiron as
súas expectativas defraudadas. Os inmigrantes
recibían como primeira impresión unha decepción ao coñecer a realidade venezuelana,
carente de elementos indispensábeis para unha
vida normal que si existían no lugar de orixe
dos emigrantes; así, o deficiente funcionamento dos servizos públicos, a insultante pobreza
dos habitantes venezuelanos, os cintos de miseria que rodeaban a capital froito do éxodo
rural á cidade, a escaseza e mala calidade dos
centros educativos, as diferenzas sociais entre
os moi ricos e os moi pobres; a dilapidación
grotesca dos primeiros e a miseria dos segundos; a vida provinciana rural da capital, a súa
falta de programas culturais e a súa pouca vida
social, reducida a reunións en casas particulares. Estas poderíanse considerar as principais
eivas atopadas polos inmigrantes.
A segunda guerra mundial, o tempo pasado polos exiliados desde 1939 cos venezue-
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11 Xustiza para os médicos estranxeiros en Ahora, 22 de marzo de 1942,
pp 9 e 13.
12 Manuel Maldonado, El Universal, 12 outubro de 1948, p. 4
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13 24 de xaneiro de 1943, páx. 4,
por Guillermo Meneses.
14 Ahora escribía o 8 de outubro de
1944, ante a chegada de refuxiados
republicanos desde a República Dominicana: “a emigración española é a
que mellor se adapta e coa súa afouteza rescatará para a vida civilizada as
rexións insalubres e desertas”.

lanos, fixo que a tensión entre ambos os grupos fora desaparecendo, tanto na poboación
coma na prensa, que pediu, entrado o ano
de 1941, unha reforma da Lei de estranxeiros que beneficiase os exiliados, alegando que
non se podía tratar do mesmo xeito os que
propiciaban ideas totalitarias que os que eran
vítimas delas e que tampouco era aceptábel
que, contrastando coa liberdade que tiñan en
México, Cuba e Estados Unidos, estivesen en
Venezuela obrigados ao silencio.

pa. A Igrexa católica venezuelana aseguraba
que era problemático deixar entrar no país
inmigrantes con ideoloxías políticas que repugnasen o sentir do pobo venezuelano, de
costumes distintos.

Os acontecementos bélicos en Europa foron favorábeis á imaxe de loitadores pola democracia e a liberdade, e perdedores a causa
da intromisión do fascismo e nazismo ante a
mirada pasiva das democracias europeas, dos
exiliados en Venezuela.

Era un debate prolongado e profundo o
lugar que debían ocupar os inmigrantes na
sociedade venezuelana. O xornal La Esfera,
doutra volta, queixábase de que se seguisen
a defraudar os venezuelanos dicíndolles que
os inmigrantes aos que se lles permitía entrar
ían poboar as zonas deshabitadas e incultas
da República. O mesmo xornal exculpaba
o ITIC, o que vía incapaz de construír da
nada as condicións materiais para que xente
vida de fóra puidese establecerse co mínimo
requirido. As mesmas razóns que levaban os
venezuelanos a abandonar o interior eran as
que levaban os estranxeiros, despois de pouco
tempo, a marchar á capital14.

La Esfera pedía maior amplitude cara aos
inmigrantes, queixándose da actitude dos gobernos de Eleazar López Contreras (19361941) e de Isaías Medina Angarita (19411945) que os consideraban como intrusos, a
quen se lles concedía unha sorte de graza permitíndolles pisar solo venezuelano, logo de
investigar todos os seus antecedentes raciais,
políticos, laborais, relixiosos, “con inquisitorial intención excluínte”, negándolles facilidades para comezar a traballar e someténdoos
ao mesmo réxime que aos venezuelanos: “,
competencia con fondos fiscais e limitación
das prerrogativas do ser espolio humano e do
cidadán.”, pensando que só as enormes posibilidades de Venezuela e a seguranza de se
enriquecer con rapidez, grazas aos valores e
virtudes dos inmigrantes, podían atraelos.13
Albiscando a fin da segunda guerra mundial, a opinión pública venezuelana esperaba
unha vaga de desprazados chegados de Euro-

O xornalista Humberto Spineti preguntábase na prensa venezuelana da época cómo
podía chegar inmigración voluntaria cando
os venezuelanos abandonaban o campo e non
había condicións favorábeis na cidade.

O 18 de outubro 1945 un golpe de Estado, encabezado por unha xunta cívicomilitar presidida por Rómulo Betancourt,
depón o presidente Isaías Medina Angarita.
No informe presentado ao Congreso, o novo
Goberno dá conta das medidas que tomarán
para lles atopar traballo aos inmigrantes chegados durante os últimos anos e descualifica
todas as políticas, apoiándose en cifras, dos
gobernos anteriores.
É a partir do mandato da Xunta cando a
República de Venezuela rompe relacións di-

plomáticas co Estado español franquista, recoñecendo o Goberno republicano no exilio
como único lexítimo.
Aínda así, non lle chamaron rompemento
de relacións, senón suspensión, engadindo,
entre outras razóns, que o Estado español franquista non recoñecera a xunta venezuelana.
O Goberno comezou a construír un hotel para recibir os inmigrantes irregulares. O
ITIC comezou a elaborar un proxecto migratorio a gran escala co fin de colonizar e poboar
todo o interior da República de Venezuela.
Unha das medidas era facer campañas para
atraer os inmigrantes de xeito espontáneo.
Os poucos que ían chegando aseguraban
na prensa venezuelana que había decenas de
milleiros de exiliados republicanos, en 1946,
soñando con poder chegar a Venezuela.
Pero a improvisación das políticas migratorias venezuelanas sempre foi unha constante. A inmigración chegada até 1946, regular
e irregular, xa desbordara hai tempo a capacidade de aloxamento en Caracas.
Un feixe de inmigrantes protestou ante as
autoridades venezuelanas debido á relación
dos salarios cos prezos dos aloxamentos destinados aos inmigrantes. Os salarios medios
(diarios) en 1946 eran de entre 16 e 18 bolívares por día, podendo chegar nalgúns casos a 30. O custo dos aloxamentos por día
e persoa era de 7 bolívares diarios. Os inmigrantes escribían ás autoridades queixándose
porque unha familia de catro persoas debía
pagar, como mínimo, 28 euros ao día e todo
isto sen incluír outros gastos indispensábeis.
Solicitaban, a través da queixa, a concesión

dunha axuda económica por parte do Estado
venezuelano. O problema das pensión agravábase porque, de feito, os inmigrantes estaban imposibilitados para alugar unha vivenda. Exixíaselles un depósito de tres meses de
alugueiro e un fiador e, tendo en conta a súa
condición de recentemente chegados, non
tiñan aforros para pagar o depósito e moito
menos fiadores.
O Goberno venezuelano non contestou a
petición de axuda. Pero a difícil situación dos
inmigrantes en Venezuela era común á de todos
os inmigrantes europeos en Latinoamérica15.
Malia o apercibimento das autoridades
internacionais para os refuxiados, Venezuela
tentou mudar as condicións materiais e laborais dos recentemente chegados. Aínda así,
Venezuela decide en 1946 abrir as portas a
15.000 refuxiados republicanos en campos
de concentración franceses.
Pero segundo ían chegando nos barcos, a
opinión pública venezuelana a través de distintos medios arremetía contra o Goberno
pola súa imprudencia. O xornal El impulso
de Barquisimeto queixábase dos ingresos e
pedía que non se alimentase os inmigrantes
recentemente chegados con diñeiro público
mentres en Venezuela houbese desempregados que non ocupaban as prazas que se lles
asignaran, sinalando que, na época da presidencia do xeneral López Contreras, os inmigrantes que chegaron supostamente para
labrar a terra, substituíron os traballadores
venezuelanos cobrando salarios máis baixos.
Venezuela non era quen de acoller tantos
inmigrantes. Construíronse máis aloxamentos
estatais e un fondo económico de inserción.
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15 William Hallam Tuck da International Refugèe Organization en
Xenebra, informara da suspensión
de inmigrantes-refuxiados no Brasil
debido ás insalubres e paupérrimas
condicións en que se encontraban
e traballaban. TUC engadía que as
condicións en Venezuela eran similares ás brasileiras.

Ademais da crise de vivenda, xurdiu unha
grave crise de emprego: o mercado laboral venezuelano non tiña a capacidade de absorber
tanta man de obra en tan pouco tempo.
Julio Grooscors, director do ITIC, dá instrucións a través de dous memorandos16 para
aliviar a presión No primeiro ordena a maior
dispersión posible dos inmigrantes que vaian
chegando. Neste mesmo memorando observa
as repercusións favorábeis da chegada de inmigrantes na economía venezuelana.
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16 26 de agosto e 25 de outubro de
1948.
17 Memoria do Ministerio de Traballo de Venezuela, de 1947, p 47
18 25 xaneiro e 4 de marzo de
1949.

europeos, pero imposibilitados para traballar
nun clima tropical coma o venezuelano.
Aínda así, malia o fomento da inmigración, o Goberno venezuelano facía inspeccións periódicas nas fábricas para certificar
que se cumprían as porcentaxes máximas
de traballadores estranxeiros nas fábricas
e empresas.

Sinala tamén que moitos inmigrantes,
antes de viaxar, declararan ser labregos, sen
intención de se dedicar a ese labor, polo que
o ITIC tomaría medidas para evitalo. Unha
das previstas era a repatriación ao seu país de
orixe por incumprimento do convenio.

Na memoria do Ministerio de Traballo de
Venezuela de 1947 atopamos que das inspeccións efectuadas ese ano, 3.423, fiscalizaran
1.506 traballadores estranxeiros, un 3,04%,
así: “grazas á gran vixilancia exercida polos
funcionarios do Ministerio, a porcentaxe daqueles axustábase ás disposicións legais. E, de
paso, sinala o infundado das queixas relativas
ao desprazamento dos naturais por aqueles.”17

A escaseza de vivendas implicaba a construción de vivendas en todo o país, en especial para os venezuelanos, co paradoxo de que
eran as grandes cidades, con maior capacidade de absorción de inmigrantes, as que presentaban un déficit máis grande en vivendas
e en traballo.

O golpe de Estado ao presidente Rómulo
Gallegos, en novembro de 1948, mudou considerabelmente a situación dos inmigrantes e
dos exiliados en Europa con desexos de marchar a Venezuela. Ao ano seguinte, a República de Venezuela e o Estado español franquista
retoman as relacións diplomáticas.

O segundo memorando detallaba para
1948 a porcentaxe de inmigrantes dedicados
ao campo, o 12%. O ITIC recoñecía que a
selección era complicada, pois moitos dos inmigrantes, con profesións liberais, aprendían
por riba para pasar a proba e ser admitidos.
O ITIC recoñecía o erro de supoñer que inmigrantes con profesións liberais se puidesen
dedicar ao campo.

Comezou unha caza de bruxas entre detractores e defensores da nova xunta militar.
Un editorial de El Universal18, favorable a
manter os fluxos migratorios, pedía que so se
deixase entrar os inmigrantes que o merecesen, instalando oficinas de selección no Estado español e en Italia, e reducindo a Oficina
Internacional do Refuxiado (OIR) ao seu verdadeiro papel, proporcionar xente boa, “sen
enchernos de todos os imbéciles que se concentran nos seus servizos”. No mesmo xornal, o
presbítero Luís H. Enrique, director da Oficina Arquidiocesana de Inmigración, nega que

Outro erro supuxo a aceptación de inmigrantes con máis de 50 anos, en plena actividade en climas mornos ou oceánicos coma os

a selección dos inmigrantes estea ao cargo da
OIR e, falando dos inmigrantes con cidadanía española, dicía que “… especialmente do
Estado francés é de onde veu o maior número de
material para desbotar desde todos os puntos de
vista”. O relixioso venezuelano agredía contra a preferencia das autoridades venezuelanas
cos orixinarios do Estado español e aseguraba
que “moitos dos nosos defectos raciais se deben
á súa herdanza, polo que creo que se debe contrarrestar con outra inmigración, especialmente
nórdica ou eslava.”19
A teima de reducir a inmigración ao campo durou moitos anos. Non foi até 1959 que o
Ministerio de Agricultura venezuelano realiza
un estudo verbo as causas que ocasionaron a
deserción en masa dos inmigrantes do campo venezuelano. Até 1958 só se entregaran
parcelas en propiedade a 509 inmigrantes.
Ao chegar a La Guaira (o porto de entrada,
a 30 quilómetros de Caracas) encontrábanse abandonados ao chou, sen ningún tipo de
axuda para desprazarse ao interior do país. As
promesas feitas polas autoridades venezuelanas nos lugares de orixe ficaban en promesas
nada máis. Era un xogo entre dous bandos
mentireiros. Dun, o emigrante que finxía ser
labrego, doutro o Estado venezuelano, que o
tentaba con promesas que nunca cumpriría.
Moitos chegaban e coas súas propias forzas
comezaban o labor. A climatoloxía e a falta de
calquera cousa parecida a unha comodidade
vencía os máis valentes. Moitos ían á cidade
ou mesmo abandonaban o país.
Sen bolsas de traballo, os inmigrantes acudían á praza Bolívar, no centro de Caracas,
ofrecer os seus servizos por calquera xornal.
Bautizaron esta praza como “Praza do pranto”. A necesidade do traballo era angustio-

sa. Por un lado manterse en Venezuela, por
outro enviar diñeiro á familia. A aceptación
de baixos salarios por parte dos inmigrantes
foi proporcional ao aumento da xenofobia
entre a poboación venezuelana.
A partir de 1950 increméntase aínda máis
o desemprego, tamén entre os inmigrantes,
chegando a converterse nun factor de competencia para os venezuelanos en lugar dun
factor de desenvolvemento20.
En El Universal Julio Ramos contesta o
inmigrante que declaraba sentirse enganado
polas promesas nunca cumpridas por parte
das autoridades venezuelanas. O inmigrante
argumentaba que en Europa o enganaran cun
traballo no campo que o faría rico, e a realidade foi que, despois de dez días de aloxamento de balde, tiveron que camiñar á cidade na
procura de traballo, que non conseguiron nin
de empregados de fogar debido ás leis restritivas que restrinxen a porcentaxe de estranxeiros en calquera traballo.
Una hostilidade aberta presentouse contra
os cidadáns orixinarios do Estado español. A
chegada da democracia, o 23 de xaneiro de
1958, provocou unha vaga de xenofobia aínda máis grande entre os venezuelanos contra
galegos, españois e italianos. A razón era a
relación de dependencia destas comunidades
coas obras promovidas polo ditador, fidelidade que estaba aparellada de avisos pagados na
prensa local, por parte dos italianos, de fidelidade e gratitude ao ditador.
O escritor Gabriel García Márquez, residente en Caracas por aqueles anos, retrata
con fidelidade o ambiente na revista Momento no artigo Adiós Venezuela21, en que
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19 18 de marzo de 1949 p. 4
20 El Universal, Inmigrantes, 6 de
abril e 4 xuño, p. a
21 Recollido na compilación Cuando era feliz e indocumentado.

relata as colas no porto de italianos, españois e galegos marchando aos seus países e
os berros dos venezuelanos pedíndolles que
marcharan.
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En Caracas distribuíanse papeis convocando
a unha manifestación contra os estranxeiros. O
Concello de Caracas tivo que convocar unha sesión urxente e condenar a manifestación.

Pozo petroleiro no campo de Jusepín, leste de
Venezuela, da estadounidense Creole petroleum Co.
Marzo 1944. Venezuela dera o gran salto ao mundo
da industria co desenvolvemento do petróleo, o
consumo da segunda guerra mundial e a reconstrución
de Europa. Foi, a partir de 1940, o único país
verdadeiramente atractivo para a inmigración do Estado
español, polo menos até 1982.
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Vista aérea do Paseo
dos Próceres en
Caracas. Construción
faraónica realizada por
traballadores galegos
e italianos, man de
obra, a que o ditador
Pérez Jiménez aprezaba
polo seu grao de
despolitización.
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Pozo petroleiro no
campo de Jusepin,
leste de Cenezuela, da
estadounidense Creole
petroleum Co.
Marzo 1944.

Cara a La Habana
desde A Coruña no
Marqués de Comillas
marzo 1948.

O ditador Marcos Pérez Jiménez, na foto nun acto de
1955, abriu as portas á inmigración. A súa política de obras
públicas deu traballo e atraeu gran cantidade de europeos da
posguerra. O maxín do pobo venezuelano fixo unha relación
mental entre a ditadura e a inmigración polo que, unha vez
derrocado, se presentaron moitos caos de xenofobia e agresións,
principalmente cara aos galegos e italianos que eran os que
traballaban na construción.
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Anuncio na prensa que especifica
que o local está “fronte ás barracas
de inmigrantes”.
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De Galiza ao Caribe para coñecer o
primeiro neto 1949.

Traballadores italianos e galegos
da construción en Venezuela.

Vendedor
ambulante de
froitas.
Caracas era, aínda,
unha cidade
semirrural. 1944.
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A xenofobia I
Varias foron as condicións que
influiron para que os venezuelanos
rexeitasen a inmigración. En primeiro lugar o billete de barco era
pagado polo Goberno venezuelano,
e á meirande parte dos estranxeiros,
pagábaselles o aloxamento e a comida por 15 días.
“Unha inmigración de xornalistas, profisionais e comerciantes
medianos que viñan facerse ricos en
pouco tempo, e contra os que había
que endurecer o corazón.”
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El Heraldo,
20, 22, 23, 25 xaneiro, 1941
Era normal, na prensa da época,
ler anuncios de traballadores inmigrantes, aparecía sempre a nacionalidade , oferécendo os seus servizos
por calquera prezo.
“Por que non se aplican aos venezuelanos en situación de pobreza, os
mesmos esforzos dos distintos comités
a favor dos europeus refugiado?”
El Heraldo,
26 de marzo, p 3 e
20 de xuño p.3 e
6 de decembro de 1944 p. 2

Derrocamento da ditadura
de Marcos Pérez Jiménez
o 23 de xaneiro de 1958.

Reparto de títulos de propriedade
a labregos. Os estranxeiros
entraron coma labregos para
empregarse, despois, como
autónomos e traballadores liberais,
abandonando o campo.
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Edificios do 23 de Enero. A construción restou man
de obra inmigrante para o campo e acrescentou o
prestixio do ditador Marcos Pérez Jiménez entre os
inmigrantes debido a que a obra pública empregaba a
moitos dos italianos e galegos chegados a Venezuela.
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Os partidos políticos fixeron campañas xenófobas.
Na imaxe, labregos levando unha foto do candidato
á presidencia, Rómulo Betancourt, en 1958. Moitos
galegos tiveron que marchar, como conta Gabriel
García Márzquez en Adiós Venezuela, artigo recollido
en Cuando era feliz e indocumentado.

O golpe de Estado de outubro de 1945
representou o fomento e entrada da
inmigración irregular desde o Estado español.
Na foto, falando, o tenente coronel Delgado
Chalbaud, que daría un golpe ao presidente
Rómulo Gallegos, no centro, e sería asasinado
máis adiante. O coronel Pérez Jiménez,
sentado á dereita de Gallegos, gobernaría
Venezuela entre 1952 e 1958 e a súa ditadura
sería relacionada co apoio dos inmigrantes,
paradoxalmente o mesmo mal do que acusaban
á presidencia de Gallegos.
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O humilde pobo venezuelano foi
esquecido das políticas sociais de todos
os gobernos democráticos.
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Manifestacións populares polo
derrocamento da ditadura á que
relacionaban cos estranxeiros.

A exaltación da venezuelanidade
era unha constante nas
demostracións públicas.

O golpe de Estado de outubro de 1945
representou o fomento e entrada
da inmigración irregular
desde o Estado español.

Derrocamento da ditadura de
Marcos Pérez Jiménez o 23 de
xaneiro de 1958.
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A xenofobia II
Os impedimentos ás homologacións de
títulos superiores
Non eran só labregos e técnicos os que
chegaban a Venezuela. A Asociación de Médicos Venezolanos pediu ao Goberno que
prohibira o exercicio da profesión aos recén
chegados senón convalidaban o título nunha
universidade venezuelana.
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En 1942, moitos médicos, vascos, galegos e cataláns principalmente, exercían o seu
labor no rural venezuelano. Foron moitos os
médicos que morreron no interior do país
exercendo a medicina, debido a enfermedades tropicales ás que non estaban inmunes,
contraídas no exercicio da súa profisión na
insalubre Venezuela rural. Na foto, dacabalo, José María Bengoa. 1942.
Comezou unha campaña na prensa,
abertamente xenófoba, coa intención de
desfacerse dos máis de douscentos médicos
estranxeiros aos que o Goberno venezuelano
trouxera en momento de necesidade, 1947.
“constituiría un acto nobre e xeneroso para
cos nosos irmáns, que non só borraría todo vello resentimento, senón que repararía outros
sentimentos, coma os de estorbarlles a revalida
a profesionais, especialmente médicos, aos que
vimos, con fonda mágoa para nós, anunciando
menciñas e preparando potinxes para poder vivir, por serlles imposíbel revalidar o título.”
Manuel Maldonado,
El Universal, 12 outubro de 1948, p. 4

Médicos vascos que chegaron na
primeira expedición de 1939 a
Venezuela. De esquerda á dereita.
Jesús Aragorri, Juan Ramón Belín
Alzaga, Miguel Nieto Caicedo, Tomás
Mendikoa Arrieta Larrañaga, José
de la Torre, José Luis Arransolo, José
Antonio Urrestarazu e Fernando
Unceta. Todos médicos rurais.

O médico rural José María
Bengoa. 1943.

O doutor Cayo Basterra (primeiro pola
dta.), nunha homenaxe a Castelao.
Caracas 1953.
Arquivo familia Silvio Santiago.
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O lehendakari Agirre co médico
Luis Bilbao (primeiro dta) no
Caracas’ko Euskal Etxea. 1950.

O médico exiliado José María Díaz.
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Glosario biográfico

Andrés Eloy Blanco no exilio
cubano 1949.

Andrés Eloy Blanco Meaño
Cumaná, Venezuela, 1897 – México,1955

De orixes galegas, Andrés Eloy Blanco foi
un home dedicado por completo á política e
á poesía. En 1921 obtivo o primeiro premio
nos Xogos Florais de Santander, Cantabria,
co seu poema Canto a España.
Durante a ditadura de Juan Vicente Gómez, en 1928, edita clandestinamente o xornal El Imparcial. E detido e lévano ao cárcere
en Puerto Cabello, sendo liberado por motivos de saúde en 1932. Neste castelo-prisión
escribirá o seu libro de poemas Barco de piedra. Unha vez liberado, prohíbeselle calquera manifestación pública, polo que se dedica
novamente a escribir Poda (1934) e La aeroplana clueca (1935).
Coa morte do ditador Juan Vicente Gómez,
Blanco ocupa un posto no goberno do presidente Eleazar López Contreras como xefe do
Servizo de Gabinete no Ministerio de Obras
Públicas. Renuncia pola súa militancia en Orve
(Organización Revolucionaria Venezolana).

Funda, pouco despois, o Partido Democrático Nacional e ocupa un escano de deputado no Parlamento. En 1940 integra o seu
partido no partido Acción Democrática, que
se acababa de fundar e traballa na candidatura de Rómulo Gallegos, quen gañaría as primeiras eleccións democráticas da historia de
Venezuela en 1947.
No Goberno de Rómulo Gallegos, febreiro a novembro de 1948, é o ministro de Relacións Exteriores. O seu traballo internacional
de apoio ao goberno no exilio da República
española e o seu decidido rexeitamento en todos os foros internacionais da ditadura de
Franco convertérono nun dos máis admirábeis e decididos valedores da democracia e da
legalidade republicana española. O golpe de
Estado contra Rómulo Gallegos sorprende a
Andrés Eloy Blanco no estranxeiro. Nunca
máis volverá en vida a Venezuela. Exíliase en
México co presidente deposto. En 1955 morre nun accidente de tráfico.
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Foto: Arquivo Xurxo Martínez Crespo

Caracciolo Parra Pérez
Mérida, Venezuela, 1888 – París, 1964
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Historiador e diplomático. O seu primeiro destino diplomático, en 1913, foi París.
Exerce de encargado de negocios en Suíza, representante de Venezuela ante a Sociedade de
Nacións, ministro de Venezuela en Italia, xefe
da delegación venezuelana que asistiu á Conferencia Interamericana de Consolidación da
Paz celebrada en Buenos Aires, ministro de
Venezuela en Suíza, presidente da delegación
venezuelana nas conferencias preparatorias da
futura organización de Nacións Unidas realizadas en Estados Unidos e único latinoamericano en encabezar a comisión, ademais de ser
embaixador de Venezuela ante a UNESCO.
Durante o mandato do presidente Eleazar
López Contreras foi embaixador ante a España de Franco. No goberno de Isaías Medina
Angarita, 1941-1945, é nomeado ministro
de Relacións Exteriores. Exíliase en Francia
durante o golpe que depón a Medina Angarita, en 1945.

José M. Burgaña cunha mina
de cornos tipo EME en 1937
na guerra civil.

José María Burgaña Belaustegi
Mutriko, 1905 – Caracas, 1987

Militante do Partido Nacionalista Vasco
(EAJ-PNV) e do Sindicato de Traballadores
Vascos (ELA-STV). Antes do golpe de Estado de xullo do 1936 era capitán da Mariña Mercante. O golpe sorprédeo en augas
irlandesas cos barcos Domayo e Mourisca,
barcos cos que armará o núcleo dos Servizos Marítimos das Milicias Vascas. En
outubro entrou na Mariña de Guerra Auxiliar de Euzkadi co cargo de secretario da
Xefatura e, en febreiro, delegado de Mariña
en Portugalete e organizaba os labores de
rastreo de minas. Unha vez caído Bilbao
en mas golpistas marcha ao Estado francés e en 1939 a Venezuela comandando un
dos dous vaporciños construidos en Baiona, Iparralde, o Donibane II e o Bigarrena.
Fica en Venezuela e traballa como mariño e
profesor de náutica. Neste país escribiu, El
Vasco, Pueblo Singular.
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O embaixador franquista en
Venezuela José Sangroniz.

José Antonio Sangróniz
1895–1981

O embaixador franquista en Venezuela entre 1940 e 1945 tivo un papel destacado no
golpe de Estrado contra a democracia do 18
de xullo de 1936. A súa visita a Franco en Tenerife, o 16 de xullo de 1936, determinou a
súa implicación no golpe de Estado. Diplomático de carreira, comunica a Franco as últimas
instrucións para o que os facciosos chamaron
“Alzamiento”. Consegue para a causa golpista
o apoio económico de Juan March.
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En 1936 é xefe do gabinete diplomático
de Franco en Salamanca, especie de Ministerio de Relacións Exteriores dos fascistas até a
formación do primeiro goberno dos militares. A súa mala relación con Serrano Súñer e
co ideario fascista-falanxista, pois el era monárquico, afastan a Sangróniz da situación
preferente en que el cría estar.
Embaixador en Venezuela, tivo unha
actividade destacada na espionaxe dos exiliados que ían chegando a Venezuela a partir de 1939, especialmente dos vascos, que
foron os primeiros. Na inauguración do
Caracas’ko Euskal Etxea en 1942, consegue
convencer os relixiosos encargados de celebraren a misa para que non a celebren.
É amoestado por esta causa, e infinidade
de veces polo goberno venezuelano polas
súas constantes intromisións en normativas
internas propias dun país con liberdade de

culto e cunha cultura republicana de respecto cara aos inmigrantes que Sangróniz
descoñecía.
Se cadra, a guerra privada máis importante de Sangróniz durante a súa estadía en
Venezuela foi a liorta que mantivo coas autoridades do goberno de López Contreras e de
Isaías Medina Angarita polo recoñecemento
dos pasaportes vascos, Igarobide, e dos republicanos en igualdade de condicións que os
expedidos polas autoridades franquistas. O
papel de Sangróniz rematou moito antes do
golpe de Estado contra o presidente Isaías
Medina Angarita en outubro de 1945 en Venezuela, cando unha xunta revolucionaria de
carácter progresista, presidida por Rómulo
Betancourt, suspendeu as relacións diplomáticas coa ditadura franquista e recoñeceu a
legalidade republicana no exilio.
En 1943 o embaixador do Estado español fascista en Venezuela, José Antonio
Sangroniz, abandona o país despois de ser
declarado persona non grata polas autoridades venezuelanas do goberno de Medina.
Entre as críticas a Sangróniz estaban as de
intrusión en asuntos internos de Venezuela e o traballo de “protección dos intereses
alemáns en Venezuela” froito dun acordo
entre o Estado español franquista e a Alemaña nazi.

Foto: Arquivo familia do Padre
Basilio Barral en Carballo

Padre Basilio María de Barral
1901, Barral, Ourense – Vigo, 1992

Ka-nobo (o avó) era a forma agarimosa
con que os indios warao chamaban ao Padre
Barral. O día 25 de maio téñeno os capuchinos dedicado a este Padre misioneiro. Pola
súa destacada acción misioneira no campo
cultural científico indixenista, foi condecorado coa Orde Francisco de Miranda do Estado
venezuelano. Este misioneiro-gaiteiro ten entre as súas obras de carácter indixenista as seguintes: Diccionario Warao-Español, EspañolWarao, Caracas, 1957. Guarao Guarata, lo
que cuentan los indios guaraos, Caracas, 1961.
Catecismo Católico Bilingüe, en lingua warao
e castelá. 1960. Karata Guarakitane Naminaki (Aprendamos a ler). Cartilla warao-español,
1961. Los indios waraos y su cancionero. Historia, religión y alma lírica. Madrid, 1964.
Guarao A-Ribu, literatura de los indios waraos,
Caracas, 1969 e a súa autobiografía, Mi batalla de Dios. Reflejos de las pequeñas gestas de un
misionero, 1951.
A universidade que a Compañía de Xesús
dirixe en Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, nomeouno membro correspondente do Instituto de Investigacións Históricas, na súa Sección de Linguas Indíxenas.
Estudou Humanidades en El Pardo desde
1915 a 1919. Ingresou no noviciado o 29 de
outubro de 1919 e fixo os seus primeiros votos o día 30 de outubro de 1920 en Bilbao.
O 15 de agosto de 1927 adoptou a profesión
perpetua en León. Estudou Filosofía e Teo-

loxía en Montehano de 1920 a 1923 e Teoloxía en León de 1923 a 1928. Ordenouse
sacerdote o día 24 de xuño de 1928.
Residiu en Bilbao (1928), e de 1929 a
1931 en Vigo. En 1931 chega a Venezuela, á
misión do Caroní e permanece no Callao até
1933. Despois foi trasladado á misión de San
José de Amacuro (1933-1940).
En 1941 estivo en Kuamuju e, entre 1942
e 1948, traballou en San Francisco de Guayo,
que tiña como nome anterior o indíxena de
Osibukajunoko, e Tucupita.
No ano de 1949, despois de liberar centos
de cidadáns españois do campo de concentración de Guasina, volve ao Estado español
e reside en San Antonio de Cuatro Caminos
entre os anos de 1948 e 1951. Malia esta residencia, o Padre de Barral permanecía adscrito
ao Vicariato Apostólico de Caroní (Venezuela).
Outra vez en Venezuela, residiu en San
Francisco de Guayo en 1951. En Tucupita en
1952, en Santo Cristo de Pedernales entre os
anos 1953 e 1984 e, por último, en Araugaimujo entre os anos de 1984 e 1988.
En 1988, con 87 anos e dificultades moi
graves na vista debido a unha irite, volve definitivamente. Permanece un tempo na enfermaría de San Antonio de Cuatro Caminos,
sendo o seu derradeiro destino Galiza, Vigo,
onde falecería en 1992 á idade de 91 anos, o
25 de maio.
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Pedro Ruiz de Loizaga Urigoitia
Gernika, 1906 – Bilbo, 1992
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Militante de Izquierda Republicana e piloto e capitán da Mariña Mercante antes da
guerra. Ao inicio da guerra civil estaba embarcado nun pesqueiro. En decembro de
1936 recibe o grao de capitán do IparrekoIzarra, un dos buques armados da Mariña
de Guerra Vasca, co que realizou servizos de
vixilancia costeira e de protección a mercantes. Tras a caída de Bilbao marcha a Santoña
e despois a Santander, incorporándose a súa
nave ás Forzas Navais do Cantábrico da Re-

pública española. Unha vez caído Santander
marcha a Gijón, lugar do que parte cara a Le
Verdon. De volta na zona republicana, alístase no corpo de carabineiros do mar co grao de
capitán ao mando do motoveleiro Margarita
Taberner, que tiña como misión o enlace entre Levante e Cataluña. Ao remate da guerra
marcha ao Estado francés. Co capitán vasco
Burgaña marcha a Venezuela en dous barcos
de vapor, Donibane II e Bigarrena, con outros
mariños e exiliados vascos.

Rómulo Gallegos Freire
Caracas, 2/VIII/ 1884 – 5/IV/1969

Sen dúbida un elemento importantísimo
dentro da inmigración a Venezuela foi Rómulo Gallegos Freire, descendente de galegos
e vascos por liña materna. Rómulo Gallegos
negouse a colaborar coa ditadura de Juan Vicente Gómez e sufriu un exilio, primeiro en
New York e despois no Estado español, que
o levaría a procurar as súas raíces a Beluso,
Pontevedra.
Rómulo era un namorado de Galiza. Dende os seus comezos tentou 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. Iduarte, no seu libro 20
años con Rómulo Gallegos, narra a profunda
relación do escritor venezolano con Galiza.
Iduarte escribe para os latinoamericanos:

“Castela, paternalismos creados pola Conquista, aquí non nos afectan... A cortesía
do galego e a mesma clasificación de españois
de segunda man que o castelán imperialista nos
dá a americanos e a galegos, fraternízannos.
Rómulo Gallegos fai alí unha longa estadía e
non sería difícil que en Europa fora a terra
adoptiva do venezolano, entrementres recupera América, a que pertence tan cabalmente
coma o Orinoco”:

O contacto co explotado proletario galego é a
única sociedade que interesa a Rómulo Gallegos e
ao home. 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 de que falou
Vasconcelos, é fillo e parte da nosa paisaxe. Alí e
así vive a súa vida de emoción e traballo o primeiro novelista de América, acompañado pola súa
muller venezolana, Teotiste Arocha, colaboradora
auténtica, sostén espiritual na súa obra.
A estadía de Rómulo Gallegos en Galiza,
en Beluso, serviu para rematar tres obras importantísimas da literatura venezuelana 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 coñeceu a nova da morte do ditador
Gómez, o 17 de decembro.
Desde todos os foros, na Conferencia de
San Francisco en 1945, Gallegos loitará polo
illamento internacional da ditadura de Franco.
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, un discurso en que falará da
“traizón das democracias á causa republicana”.
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Autoridades civís e militares
de Sucre. 1958. Lugar no que
desembarcaron moitos
inmigrantes irregulares.
Foto: Arquivo Xurxo Martínez Crespo.

Seguranza Nacional

A orixe deste corpo policial é do 4 de
agosto de 1938, cando foi sancionada a Lei
do Servizo Nacional de Seguranza decretada
polo Congreso dos Estados Unidos de Venezuela. A partir desa data comezou a funcionar
en Venezuela o Corpo de Investigación Nacional. Era o organismo dedicado a temas de
inmigración e de seguranza en Venezuela.
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Este servizo foi reorganizado en 1945,
e debido ao golpe militar do 18 de outubro dese ano, a Xunta Revolucionaria de
Goberno empezou a utilizalo para exercer

unha forte represión contra a oposición
política do país. Despois do golpe de Estado contra Rómulo Gallegos, cambia a denominación e pasa a se denominar Dirección de Seguranza Nacional, dependente
do Ministerio de Relacións Interiores. A
Sección Político-Social responsábel das
persecucións políticas foi creada mediante
Decreto executivo N° 162, do 22 de xuño
de 1949. O 24 de xaneiro de 1958, momento da súa disolución, Venezuela volvía
á democracia despois de derrocar o ditador Marcos Pérez Jiménez.

Foto: Xurxo Martínez Crespo

Manuel Vilariño Santomé
Moaña, Pontevedra, 1912 -Caracas, 2006

Membro dunha familia obreira, de pescadores, sindicalistas e militantes anarquistas,
Vilariño Santomé foi detido en 1936 xunto
con eles. A súa vida política, antes da rebelión
e do golpe de Estado do 18 de xullo dese mesmo ano, reducírase á defensa das condicións
de traballo e salarios dos mariñeiros da súa
vila natal, acusados, entre outras moitas cousas, de pescar con dinamita.
En decembro de 1936 é condenado a cadea perpetua, condena que cumpre en varias
prisións, entre elas a illa de San Simón e o cárcere da rúa do Príncipe en Vigo. Son detidos
con el tres dos seus irmáns, un deles secretario
xeral do sindicato de mariñeiros de Moaña,
outro concelleiro. Jesús e Antonio serían fusilados, xunto co alcalde de Moaña, en Vigo,
o 31 de decembro de 1936. En 1940 Manuel
Vilariño Santomé foi obxecto dunha revisión
de condena e posto en liberdade, pero desterrado ás illas Canarias.
Chega a Venezuela desde as illas Canarias
capitaneando o barco La Express. Ao lles ser
prohibida a entrada a Venezuela, decidiron
lanzarse ao mar coa intención de suicidarse.

Oitenta días estiveron no Atlántico “viña
á miña mente a imaxe de Colón cando tamén
cruzou este océano. Ao igual ca eles, a nosa tripulación tamén subía ao mastro e dicían que
vían terra. Eran espellismos Até que un bo día
apareceu diante nosa a illa de Barbados. Ao
principio non o críamos”.
No campo de concentración de Guasina
permaneceu recluído durante varios meses,
soportando moi duras condicións.
Tempo máis tarde, Manuel Vilariño Santomé foi trasladado a outro campo de emigrantes, El Trompillo, e a “Terribel e tola
aventura duns españois” que foi o titular dalgúns xornais locais venezuelanos, rematou
co seu enraizamento en Venezuela, país que,
despois de 80 días no mar e varios meses nun
campo de concentración, lle deu a oportunidade de nacer de novo e, como dicía Wilde,
morrer tantas veces como tantas vidas tivo.
Morreu en Caracas, esquecida a súa historia,
até o día de hoxe. Con este libro pretendemos
que non sexa esquecido o asasinato dos seus
irmáns nin o exilio e emigración irregular de
Manuel Vilariño Santomé.
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Este libro saíu do prelo na Galiza no outono de 2009 cando se cumpren LXX anos do
comezo do exilio político e económico galego e español e do inicio da segunda guerra
mundial, en que os perdedores da legalidade
republicana, lexítima e democrática, foron
dobremente castigados na Europa do exilio,
e o seu destino de parias foi parar a barcos e
portos ao carón dos xudeus que procuraban
unha terra en que non ser asasinados.
Cos pobres da terra cos que Martí quixo
a súa sorte botar, estiveron os protagonistas
deste libro.

