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Os movementos poboacionais ó longo da historia presentan un amplo abano
de causas e non sempre hai unha obxectividade axustada á importancia de cada un
dos motivos que os orixinan, nin cando nas análises illan a cada un deles nin cando
o estudio conxunto de dous ou máis persegue confronta-los pola influencia que lles
corresponde a cada un.

Circunstancias temporais, vencelladas ás condicións do país acolledor e ás
situacións económicas e sociais das xentes que emigran, modifican as actitudes das
autoridades competentes dos países receptores e dos pobos emigrantes.

Ambalas dúas posturas, moi ben e polo miudo examinadas na historia da
Arxentina, hoxe xa abondosamente, constitúen factores determinantes para com-
prender coa profundidade necesaria os diferentes momentos no devir do feito migra-
torio. As oleadas de europeos que cruzan o Atlántico cara ás terras do Plata, despois
dos tempos virreinais e de acadar, trala independencia, a configuración nacional pro-
pia, mudan na cantidade e na calidade segundo sexa maior ou menor o aperturismo
receptor e aínda mellor apréciase esa variabilidade nos intres nos que a inmigración
é promovida e impulsada.

Dúas clases de desenvolvemento inflúen a prol ou en contra da inmigración
na Arxentina. Un é, por suposto, o aspecto mercantil e industrial que xera un incre-
mento poboacional en determinadas zonas xeográficas e, moi especialmente, nas
áreas urbáns e nas beiras marítimas, contribuindo de maneira moi salientable ó cre-
cemento das cidades e ó asentamento nelas da poboación inmigrante. As estatísticas
históricas ben claramente o reflicten. Para comprobalo abonda con botarlle unha
ollada ó expansionismo dos grandes núcleos urbáns, polarizadores da concentración
demográfica.

Por outra banda, o desenvolvemento agrícola e gandeiro fixo aumentar unha
promoción inmigratoria que foi dirixida ós grandes territorios do interior, especial-
mente ás Pampas, e xa desde os primeiros tempos do século XVI, polo encamiña-
mento dos emigrantes por parte das administracións virreinais.

No presente traballo, despois dunha referencia xeral ó fenómeno inmigratorio
na Arxentina, considéranse con atención as repercusións do mesmo nesa inmensida-
de territorial coñecida como Patagonia. Tan grande e tan igual nas súas característi-
cas que o célebre naturalista británico Darwin veu dicir que aquela era a grande terra
da nada, quizais porque lle impactou fortemente a esterilidade da súa vasta superfi-
cie.

Ese resumo non anda en descamiño nin en esaxeración xa que logo, e alome-
nos durante máis de dous séculos, tódolos europeos e non soamente a Corona espa-
ñola outorgáronlle máis valor ó paso entre os océanos que ás mesmas terras e por iso
a debilidade dos primeiros poboadores de colonos en lugares estratéxicos da
Patagonia non superviviron, aínda que foron unha e outra vez establecidos.
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Certamente, teimudos e constantes foron os esforzos por conquerir unha
colonización agrícola en distintos enclaves do extenso territorio e repetidamente pro-
piciouse unha emigración familiar de labregos galegos e doutras rexións campesiñas
de España; sen embargo, dificultades de todo xeito impediron que chegaran a callar
eses afáns por establecer unha colonización permanente e con porvir.

Os xoves autores do presente estudio, Castiñeira Castro e Martín García,
Licenciados en Xeografía e Historia pola Universidade de Compostela e que están
agora mesmo a facer o seu doutoramento, compulsaron e elaboraron moitos datos
relativos á emigración chegada á Patagonia para obter unha visión comparativa no
seo xeral da emigración galega que ata a mesma dirixiuse, co obxectivo de valorala
dentro do conxunto da inmigración chegada ás súas áreas e para poñernos de mani-
festo a súa importancia e as características dos seus quefaceres e dos comportamen-
tos propios, que, claramente, diferencian unha conducta específica daqueloutras
tomadas por outros pobos que tamén chegaron ás terras patagónicas.

Convén sinalar as peculiaridades que recollen dentro da emigración galega á
República Arxentina, naqueles que, directa ou indirectamente, dirixiron os seus pasos
e as súas ilusións á Patagonia, e tamén as razóns e mailos axentes sociais e individuais
que influiron nas decisións de emigrar e de escoller como destino un lugar e outro.
Xunto ó encadeamento familiar e de aveciñamento parroquial, municipal e comarcal,
evidénciase no traballo as decisivas influencias de personaxes que favoreceron e
orientaron o éxodo poboacional.

Fontes para un saber moi apegado á realidade dos homes e das terras, dos
sentimentos humanos e das aspiracións que empuxan ás decisións e das realizacións
de solidariedade e de convivencia lonxe do lar, escolleron os autores por entre páxi-
nas de vellos diarios e revistas e sostendo conversas sinxelas cos emigrados, cos
retornos e cos seus familiares e veciños, e non soamente en traballos históricos, xeo-
gráficos e sociolóxicos xa publicados e alleos, procurando de tal xeito unha aproxi-
mación cálida e afectuosa ó feito emigratorio nun Finisterre galego que foi salienta-
blemente cara a un Finisterre arxentino no que as súas mulleres e os seus homes dei-
xaron pegada do seu traballo e das súas vidas, xunto a outros galegos egrexios que
por diferentes razóns e feitos teñen mencións eloxiables nesta memoria e que xa
contan con biografías ou moi proximamente terán escritas e publicadas para xusta
estima dos galegos.

Compráceme pois e segundo o dito, prologa-lo presente traballo monográfico
que, pola abondosa colleita de informacións e pormenorizacións vitais, contaxiará
semellantes inquedanzas a outros xoves galegos que teñen un amplo campo de estu-
dio e de investigación na emigración galega nos seus múltiples aspectos e poden
aporta-los seus graos ó mellor coñecemento da historia do pobo galego.

Manuel FRAGA IRIBARNE

Presidente da Xunta de Galicia
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INTRODUCCIÓN

A concesión no ano 1996 de dúas becas do programa INTERCAM-
PUS por parte do Instituto de Cooperación Iberoamericana significou para
nós a posibilidade dunha viaxe ata as terras patagónicas, e máis concreta-
mente á cidade de Comodoro Rivadavia, para intercambiar coñecementos
e experiencias co persoal docente da Facultade de Humanidades e Ciencias
Sociais da Universidade Nacional da Patagonia. O noso obxectivo pois
non era nun primeiro momento un achegamento ó estudio da pegada dei-
xada polos galegos nunhas terras tan lonxanas, partindo da base, ademais,
de que o noso absoluto descoñecemento da realidade patagónica non nos
facía sospeitar unha relación tan intensa entre estes dous finisterres.
Nembargantes, nada máis baixar do avión, démonos conta de que estaba-
mos nun erro, xa que tras un longo día de viaxe semellaba que seguíamos
estando en Galicia, non polas condicións físico-climáticas, fomos no inver-
no austral, senón pola extraordinaria e calurosa acollida dos membros da
colectividade galega alí residente. Esta sorpresa inicial, alentounos a levar
adiante un estudio sobre a presencia galega nesa rexión arxentina. A esa
decisión contribuíu de forma decisiva o ánimo amosado pola directiva do
propio centro galego, moi interesada nun proxecto que dera a coñecer a
Galicia unha realidade ignorada pola grande maioría dos galegos. Deste
xeito, e entre asado e asado, foi madurando unha idea que nin moito
menos era doada de facer no curto período de estadía, que tiña ademáis,
unhas ineludibles obrigas de carácter académico pola nosa parte.

Se algo caracteriza á cidade de Comodoro Rivadavia é o seu grande
vencellamento ó mundo do petróleo, feito que debe poñerse en relación
coa importante chegada dos galegos nun contexto xeral de forte inmigra-
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ción cara a zona procedente, na práctica, de tódolos continentes, no que,
de calquera xeito, destaca por enriba de todos o europeo. A nosa boa sorte
inicial tería continuidade cando descubrimos que no mundo universitario
onde nos movíamos había unha especialista no estudio das compañías
petrolíferas asentadas na zona, a doutora Susana Torres, coa que tivemos,
ademáis, unha estreita relación, tanto no plano académico coma persoal,
dada a súa doble condición de tutora e anfitriona nosa. Ela foi quen nos
introduciu a un primeiro achegamento ó mundo do petróleo comodorense
e nos facilitou a consulta de boa parte da documentación empregada neste
traballo de investigación, sen a cal se ofrecería unha visión moi sesgada
dun fenómeno capital da historia da Patagonia.

Era difícil ante este cúmulo de circunstancias favorables resistirse á
tentación de levar adiante un proxecto que significaría a perda de moitas
horas, en principio programadas para ocio, e que rematarían converténdose
en maratonianas xornadas de traballo vaciando as máis de nove mil fichas
de persoal das empresas petrolíferas máis importantes da rexión, xunto coas
partidas do rexistro civil, os libros conservados no Centro Galego e outros
tipos de documentación que finalmente non se empregaron nesta obra.

O noso obxectivo inicial era ben modesto: trataríase de realizar un
pequeno traballo para algunha publicación periódica amosando a impor-
tante presencia, tanto da colectividade española como da galega nunha
área xeográfica sobre a que escasean os estudios destas características.
Unha vez de volta en Galicia, e reflexionando sobre a inxente cantidade
de información que lográramos recoller, as nosa miras convertíronse en
máis ambiciosas. Así, aproveitando os traballos desenvoltos na área fiste-
rrá, precisamente a máis importante xeradora de inmigrantes galegos cara
a Comodoro, por Víctor Manuel Castiñeira na súa tese de licenciatura,
complemento ideal para contemplar todo o proceso, puidemos facer un
seguimento, máis ou menos próximo á realidade, do que foi o periplo vital
destes emigrantes, dende a saída de Galicia ata a chegada á Patagonia,
pasando pola súa experiencia comodorense, en moitos casos que resultaría
definitiva, e sen obviar a posibilidade do retorno, de menor importancia
que noutros exemplos migratorios coñecidos, como quedou amosado nas
entrevistas orais que tivemos a ocasión de realizar. 



Con este traballo pretendeuse exemplificar nun caso práctico e
concreto as características, (tanto económicas, como sociais, mentais...)
que os estudios a nivel xeral defenden para o fenómeno migratorio gale-
go, lográndose unha correspondencia bastante satisfactoria entre ambo-
losdous. 

Toda obra de investigación, e esta máis que ningunha, é debedora
de gratitude a unha serie de persoas que contribuíron notoriamente coa
súa desinteresada axuda á fructificación do noso traballo investigador.
Sobra dicir que o noso agradecemento ó Centro Galego de Comodoro
Rivadavia non pode ser medido nunhas poucas palabras. Á marxe do cari-
ño amosado por toda a colectividade galega en xeral, temos que deixar
constancia do valioso apoio que supuxeron para nós os membros da súa
xunta directiva, en especial o seu presidente D. Ricardo Armesto e o seu
vicepresidente D. Paulino González, sen que isto sexa menoscabo para os
demais ós que tamén lles estamos moi agradecidos por tódolos bós
momentos compartidos con eles.

Por outra banda, non foi menos decisiva a contribución da doutora
Susana Torres, a nosa débeda con ela non será xamais esquecida, xa que
xunto coa valiosísima aportación documental por ela suministrada, tamén
hai que engadir a súa xenerosa hospitalidade e familiar trato, que fixeron
a nosa estancia moito máis levadeira. Non podemos tampouco esquecer as
facilidades dadas polo persoal docente da Universidade Nacional da
Patagonia, personificado nos profesores Daniel Márquez, Carlos Bellido e
Nilda M. Filippini.

Asimesmo, é de xustiza lembrar aquí a aportación certamente
importante de D. Ernesto Ínsua, que entusiasmado con este proxecto,
puxo todo canto estaba na súa mán (concertación de entrevistas con emi-
grantes retornados, acceso a diversa documentación, etc) para o bó desen-
lace da investigación. Pola mesma razón, D. Rafael Mouzo tamén debe
figurar nestes agradecementos.

Por último, temos que destacar a receptividade que amosou dende o
primeiro momento D. Fernando Amarelo de Castro, sen o cal esta obra
non vería a luz. É de agradecer a súa decidida política de publicacións de
obras relacionadas coa emigración galega que, sen dúbida algunha, será un
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dos seus máis importantes legados para o futuro, contribuíndo así a que as
xeracións vindeiras non se esquezan do papel que tiveron os emigrantes
galegos alí onde estiveron.
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A POLÍTICA INMIGRATORIA ARXENTINA ENTRE 1850 E 1950.

A) A INMIGRACIÓN COMO UNHA NECESIDADE BÁSICA.

“...Ningún otro país reúne mejores condiciones que la Argentina para ase-
gurar a los trabajadores que se establezcan en su suelo perspectivas de bienestar y
de fortuna. Todo concurre a hacer de ella una verdadera tierra de inmigración...”1

Con estas verbas o Subsecretario de Estado Alberto B. Martínez
promocionaba en Francia o seu país na primeira década deste século, un
pouco antes dos anos nos que se acadarán as cotas máis altas dentro do
período das migracións masivas. Queda así reflectido un dos aspectos fun-
damentais da política gubernamental arxentina dende mediados do século
XIX ata a crise económica de 1929.

Non hai lugar a dúbidas cando se fala de Arxentina no século que vai
dende 1850 ata 1950 como sinónimo para a meirande parte dos europeos,
especialmente para os países bañados polo Mediterráneo, dunha “nova terra
prometida”, o lugar onde centos de miles de inmigrantes buscaron unha
segunda oportunidade deixando os seus lugares de nacemento para empren-
de-lo risco de ir ó outro lado do Atlántico na busca dunha vida mellor.

Para España e moi especialmente para Galicia, o ”país do plata” sig-
nificou algo así como unha segunda patria e convertéuse nun dos princi-
pais destinos da emigración española, xa que dos tres millóns e medio de

I
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1 A.B. MARTÍNEZ  e M. LEWANDOWSKI: La Argentina en el siglo XX.  Madrid, 1913, 4ª edición, (1ª
edición 1909), p. 153.



españois que embarcaron cara Latinoamérica entre 1882 e 1930, o 46%
dos mesmos dirixiuse a este país2.

O momento de inicio dos movementos migratorios cara a Arxentina
dunha forma xeralizada ven marcado pola caída de Rosas o 3 de febreiro de
1852. No ano seguinte a propia Constitución arxentina no seu “Preámbulo”
deixa ben claro que o fin da mesma ten que ser “promover el bienestar general,
y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
Así, a partir de 1853 imos atoparnos con distintas regulamentacións, decre-
tos e leis referidas á inmigración, e tamén con contratos para a colonización
efectuados polo Goberno Nacional ou polos Gobernos Provinciais3.

¿A que se debe esta decidida vontade poboadora levada ata o punto máxi-
mo na filosofía do presidente Alberdi cando afirmaba que gobernar era poboar?

As Provincias Unidas do Sur, nome que adoptou a futura República
Arxentina cando se declarou a independencia no ano 1816, formaban
unha das chairas máis despoboadas do planeta. A súa extensión xeográfica
viña a ser a da Europa continental mentras que a súa poboación, en torno
a medio millón de habitantes, equivalía a menos da metade da que había
en Galicia4, por poñer un exemplo. As políticas mercantilistas acabaron
por pecha-las fronteiras do Virreinato ós estranxeiros pero a revolución
liberal, da cal a independencia arxentina foi unha parte, vai muda-la
situación. Entre as primeiras medidas do goberno independente está a de
abri-las portas do país ós que quixeran vir. A necesidade de poboa-lo terri-
torio mediante a inmigración foi un tema constante no discurso dos diri-
xentes liberais e aínda os gobernantes anti-liberais como Rosas tamén a
favoreceron5. Con todo, na primeira metade do século XIX os esforzos
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2 S. PALAZÓN FERRANDO: Capital humano español y desarrollo latinoamericano. Evolución, causas y
características del flujo migratorio. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante, 1995, p. 103.

3 A.B. GERPE:  “Dos momentos de la emigración gallega: sus características y representantes”, pp. 411-
433, en, I Jornadas Presencia de España en América: aportación gallega. A Coruña, 1989, p. 417.

4 Segundo os cálculos do profesor Eiras, Galicia contaría con 1.585.419 habitantes no ano 1826. Vid.
A. EIRAS ROEL: La población de Galicia, 1700-1860. A Coruña, 1996

5 J.C. MOYA: “Aspectos macroestructurales y microsociales de le emigración española a la Argentina,
1850-1930”, pp137-164, en,  De Juana, Jesús y Castro, Xavier (eds.) V Xornadas de Historia de Galicia.
Galicia y América: el papel de la emigración. Ourense, 1990, p. 150.



liberais de atraer europeos6 tiveron uns resultados moi limitados. O caos
político da emancipación e as guerras de caudillos non presentaban un
panorama favorable. Ademáis, a economía arxentina seguía a funcionar
dun modo moi primitivo. Con poucos gauchos podíanse ter baixo control
os millóns de cabezas de gando salvaxe nas pampas. O gran salto adiante
vai vir propiciado pola revolución agrícola7. O primeiro paso ten lugar na
década de 1840 coa cría de ovellas. O seu número multiplicouse especta-
cularmente de sete millóns na metade do século ata os oitenta e sete no
ano 1888. As exportacións de lá cara Bélxica e Francia aumentaron de
6.000 a 120.000 toneladas pos esas mesmas datas. Na década dos 80,
Arxentina entrará de cheo no sistema capitalista mundial como exporta-
dor de gando vivo e tamén de carne conxelada. Do mesmo xeito que no
caso das ovellas, as razas nativas foron sustituidas por outras vidas de fóra,
de mellor calidade, que era o que demandaba Europa, e producción. Coa
chegada do novo século, Arxentina xa pasará a ocupar o lugar de EEUU
como o principal sumunistrador do mercado británico.

A “revolución agrícola” da zona das Pampas foi a responsable de nume-
rosos cambios en tódolos ordes nun período de tempo moi curto. Aínda en
1870 había que importa-la meirande parte do cereal consumido pero xa en
1910, Arxentina era o primeiro productor de millo e liño e o segundo expor-
tador de trigo. Un dos factores decisivos para chegar a esta situación foi a
revolución dos transportes que da man dos ferrocarrís dende 1880 van a per-
miti-la rápida e barata comunicación entre as pampas e o porto de Bos Aires8.

Unha das características principais de toda esta serie de avances foi
a necesidade cada vez maior de man de obra. Esto sabíano perfectamente
os propios gobernantes que procuraron favorece-la inmigración con diver-
sas medidas, unhas máis afortunadas que outras, tal como recoñeceron
algúns dirixentes arxentinos a comenzos do século XX9.
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6 Na década dos 20 o presidente Rivadavia contratou axentes de emigración en Francia e noutros paises
do norte de Europa.

7 MOYA, 1990, p. 150.

8 Antes do ferrocarril o transporte facíase en carretas de bois a unha media de dúas tonelas por viaxe.
Nestas condicións exportar tres millóns de toneladas anuais como se fixo a principios de século non
deixaría de ser unha utopía. Vid. MOYA, 1990,  p. 151.

9 Neste aspecto resulta moi recomendable a lectura da obra xa citada de Martínez e Lewandowski.



Como xa mencionamos con anterioridade, en 1853 e inspirada no
pensamento de Juan Bautista Alberdi10, Arxentina abriu as súas portas á
inmigración vendo nesta medida unha forma de apuntala-lo progreso do
país11, aínda que posiblemente as súas miras estaban postas nos países
anglosaxóns, protagonistas dos grandes adiantos do século12. Xa no ano
1854 o goberno da Provincia de Bos Aires autorizou por unha lei a formar
unha comisión propulsora da inmigración. Ademáis, adoptáronse medi-
das, como a exención de aranceis portuarios para os barcos que entraran
polo menos con cincuenta inmigrantes13, nembargantes, a falta dunha
infraestructura real de acollida para os recén chegados, facía que estes
inmigrantes tiveran que superar moitos atrancos nos seus primeiros días de
estadía no novo país.

Un paso adiante tivo lugar no ano 1857 coa instalación dun edificio
para aloxamento dos inmigrantes sen recursos. Neste mesmo ano coa par-
ticipación de particulares arxentinos e estranxeiros e coa protección do
propio goberno de Bos Aires estableceuse a Asociación Filantrópica de
Inmigración que, entre outros propósitos, tiña como obxectivo celebrar
contratos con axentes europeos.

Nos anos sesenta tomáronse varias medidas, entre elas unha lei do
ano 1862 que daba poder ó Goberno para facer contratos co fin de atraer
ós inmigrantes, ofrecéndolles un lote de terras de corenta hectáreas por
familia. Un ano despois, permitíase ós inmigrantes a pasar libremente pola
aduana todo tipo de ferramentas.
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10 Poblar es civilizar cuando se puebla con gente civilizada, es decir, con pobladores de la Europa civilizada.
Poblar es apretar, corromper, degenerar, envenenar al país, cuando en vez de poblarlo con la flor de la pobla-
ción trabajadora de Europa, se lo puebla con la basura de la Europa atrasada o menos culta. Porque hay
Europa y Europa, conviene no olvidarlo”. Como se pode apreciar o desexo de poboa-lo país non se dede
levar a cabo de calquera xeito senón “seleccionando” ós inmigrantes. Ó final, a realidade foi outra ben
distinta... A cita tomámola da obra de  PALAZÓN, 1995, p. 78.

11 A Constitución de 1853 obrigaba ó Goberno a fomenta-la inmigración europea  (art. 25), establecía
entre as atribucións do Congreso promove-la inmigración como factor de progreso (art. 67) e autori-
zaba tamén ás Provincias a favorece-la inmigración nos seus respectivos territorios (art. 107). Vid.
PALAZÓN, 1995, p. 105.

12 T. CAÑEDO-ARGÜELLES: “El corporativismo gallego en América y su papel en la proyección cul-
tural de Galicia”, pp. 259-269, en, I Jornadas Presencia de España en América... , 1989, p. 259.

13 R. SORIANO: “La inmigración gallega y el mutualismo en la Argentina”, pp. 141-159, en, I Jornadas
Presencia de España en América..., p. 152.



O aumento das actividades propagandísticas en Europa con vistas a
un incremento da inmigración, levou, entre os anos 1869, ano da súa cre-
ación, e 1874, ano en que sería sustituída por un Comisario Xeral, á
Comisión Central de Inmigración arxentina a dispor de 20 auxiliares no
vello continente, deles sete atopábanse en España (Galicia, Cataluña,
Baleares, País Vasco, Asturias, León, Castela e Extremadura). Entre outras
actividades introduciu melloras no Hotel de Inmigrantes e no ano 1872
impulsará a creación de organismos encargados de centraliza-las ofertas e
demandas de man de obra, obtendo pasaxes gratis das compañías ferrovia-
rias para trasladar ós inmigrantes colocados ós seus postos de traballo no
interior do país. Tamén comenzaron a proliferar carteis, folletos, artigos
periodísticos, cartillas ós curas... coa intención de amosa-las avantaxes que
tiña a emigración cara á Arxentina14. Ademáis, co fin de favorece-la emi-
gración en cadea, a mesma Comisión ofreceu a varios inmigrantes pasaxe
gratis de ida e volta para que de regreso a España promocionaran entre as
súas familias e coñecidos as “excelencias” do novo país15. A actividade dos
axentes garda relación co interese de diversos países americanos por lograra
atraer ós inmigrantes. EEUU, México, Venezuela e, especialmente, Brasil,
foron considerados “competidores” de Arxentina e por iso, ó mesmo tempo
que se facían campañas para prestixia-lo país, procurábase tamén desacre-
dita-los adversarios. Sirva como exemplo, o que nos conta un axente de
inmigración en Barcelona no ano 187416

“En el Brasil, en la América Central, el emigrante tiene que luchar con
un sol abrasador y con enfermedades contagiosas propias del clima; en los
EEUU además de muchas incomodidades y peligros, diferencia de usos y cos-
tumbres, sólo internándose mucho es donde los agricultores obtendrán una con-
cesión de terreno para su cultivo. En la República Argentina no hay tales incon-
venientes; además de una numerosa población europea, el labrador encontrará
una temperatura templada y sana, un suelo fértil que no ha menester ninguna
clase de abono...”.
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14 H.A. SILVA: “La actividad de los agentes de inmigración argentinos y la competencia por canalizar
el flujo inmigratorio español”, pp. 798-805. Revista de Indias, 199, vol. LIII, 1993, p. 799.

15 PALAZÓN FERRANDO, 1995, p. 105.

16 SILVA, 1993, p. 801.



No ano 1875, a lei de 12 de outubro autoriza ó goberno a conceder
terras ata un máximo de 100 hectáreas por familia, aínda que limita os
subsidios e anticipos a un máximo de 600 pesos fortes por núcleo fami-
liar17. Non será ata o 16 de outubro do ano 1876 cando baixo a presidencia
de Avellaneda se aprobe a Ley General de Inmigración y Colonización, de
importancia capital xa que será a norma pola que se vai a rexir a política
inmigratoria arxentina a partir deste momento. É a resposta arxentina ó
descenso do número de inmigrantes experimentado nos anos da crise de
1873-1876 e con ela confírmanse as proclamas liberais que anos atrás
defenderan o propio Alberdi e tamén Sarmiento facendo de novo unha
chamada de atención sobre a necesidade que ten o país de homes que
veñan a traballar e poboa-las terras arxentinas. Algúns puntos sobre os
que esta lei prestou especial atención foron os do pago de pasaxes para
quen así o pedira, resultado da competencia brasileña que con esta medida
trataba de atraer inmigrantes cara ós seus territorios, polo que Arxentina
intentará ofrece-las mesmas avantaxes ós inmigrantes que outros países
como Venezuela, Perú, EEUU e o propio Brasil18; o aloxamento por conta
estatal, por un prazo de cinco días dende a súa chegada, sempre que fora
requerido polo inmigrante mentras non atopase traballo (o propio traballo
tamén debía ser facilitado polo Estado)19 e no caso de labradores, con vis-
tas a fomenta-la colonización rural, a entrega de terras para o seu asenta-
mento e traballo. Esta lei establecía que serían considerados como inmi-
grantes tódolos estranxeiros xornaleiros, artesáns, industriais, labradores
ou profesores que tendo menos de sesenta anos, e acreditando a súa mora-
lidade e aptitudes, chegasen á Arxentina para establecerse nela ou que
tiveran paga a viaxe, ben fora polo Estado, as Provincias ou polas empresas
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17 SORIANO, 1989, pp. 152-153.

18 SILVA, 1993, p. 803.

19 As condicións nas que quedaban os inmigrantes nestes albergues eran precarias, situación que empe-
oraría nos momentos de maior número de inmigrantes. Un corresponsal madrileño describía no ano
1909 o lugar no que estaban aloxados os inmigrantes como un sitio “hedihondo y lúgubre donde todos se
hacinan como pardos sin individualidad”. Vid. ABC, Madrid, 29-12-1909 (citado por CAÑEDO-
ARGÜELLES, 1989, p. 264. Pouco ou nada se mellorara respecto ó seculo anterior no que o Hotel de
Inmigrantes era descrito na prensa arxentina como “...un edificio de madera con camas con tirantes atra-
vesados que les lastimaban las costillas sin que se les diera nada para poner encima. En cuanto a la comida se
les servía un horrible guiso de arroz, cordero y papas, que en muchas oportunidades se encontraba en mal
estado...”. Vid. SORIANO, 1989, p. 153.



particulares da inmigración e colonización20. Ademáis, a lei establecía a
creación dun Departamento Xeral de Inmigración, dependente do
Ministerio do Interior, autorizaba ó goberno a nomear axentes en Europa
e dispoñía a creación de oficiñas de traballo regulamentando a coloniza-
ción das terras en lotes de 25 a 50 hectáreas. Evidentemente, queda ben
claro que estamos ante unha lei moi liberal que favoreceu a chegada de
moitos homes e mulleres de Europa, especialmente de Italia e España, ten-
dencia que seguiría en aumento nos seguintes anos. Unha innovación
importante que trouxo esta lei foi a creación do Departamento Xeral de
Inmigración, que comenzou a funcionar ó ano seguinte. Entre as súas fun-
cións incluíanse o recibimento dos inmigrantes e a súa ubicación, así
como a publicidade e a recluta no exterior para atraelos. Polo que se refire
ó plano propagandístico editou en varios idiomas unha colección que
baixo o significativo título de “Noticias útiles para los inmigrantes trabajado-
res y capitalistas”, trataba diversos e numerosos aspectos da realidade eco-
nómica arxentina e no tocante á recluta elexiuse a contratación de axen-
tes no estranxeiro que soían adianta-lo pago da pasaxe ós inmigrantes.
Finalmente e seguindo cas medidas gubernamentais para favorece-la
inmigración debemos suliñar a posta en marcha da Comisión Central de
Inmigración (1886) que nos seus tres ano de vida promoveu a construc-
ción do Hotel de Inmigrantes en Bos Aires e once máis nas provincias de
Bos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos e Corrientes, indispensables
para o bo cumplimento da lei de inmigración xa que se converteron nos
centros de aloxamento para os recén chegados mentras non se lles atopaba
un posto e traballo e residencia21.

Nos anos oitenta comenza na Arxentina un período fundamental da súa
historia contemporánea. Dende 1880 ata 1930 os numerosos estudios que
desde España abordaron o tema da inmigración nesta República ou incluso
traballos máis xerais da emigración a América coinciden de xeito unánime,
non podía ser doutro modo diante dunhas cifras tan abrumadoras, en calificar
a estes cincuenta anos como o período da emigración masiva propiamente
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20 Así queda posto de manifesto no artigo 12 da citada lei. Vid. GERPE, 1989, p. 417-418.

21 PALAZÓN FERRANDO, 1995, p. 106.



dito22, ou tamén como, dende a visión arxentina, acertadamente define José
Luis Romero, “la era aluvial”23. É a partir destes intres cando se consolida o
Estado Nacional, Bos Aires adquire a condición de capital e afiánzase o pro-
xecto dun país agro-exportador, económicamente dependente de Gran
Bretaña (inversións nos ferrocarrís). Xusto un ano antes, en 1879 coa “cam-
paña do deserto” que incorpora á explotación económica grandes cantidades
de terra xa se comenzaban a poñe-las bases dun novo Estado que pronto se
incorporaría ó sistema económico mundial. Ó mesmo tempo a economía
internacional entraba nunha fase expansiva, cun acelerado crecemento indus-
trial ó que hai que lle engadi a demanda de materias primas, os movementos
internacionais de capital e, por suposto, as grandes correntes migratorias24.

Como acabamos de salientar, o crecemento económico que experimen-
ta o país na segunda metade do século XIX foi resultado das inversións e
comercio estranxeiros e da inmigración. Respecto as inversións, éstas foron
case exclusivamente británicas e, se ben ata 1873 tiveron pouca importancia,
despois da década depresiva dos setenta a situación mudou sustancialmente
ata o punto que para a década de 1880-90 calcúlase que os británicos inverti-
ran na Arxentina 157 millóns de libras, sendo o símbolo da presencia britá-
nica no país un moderno sistema de ferrocarrís que traería consigo moitas
avantaxes para o comercio e para as propias comunicacións, estimando que
en 1890 serviron como medio de transporte para 10 millóns de personas e 5
millóns de toneladas de carga. Do mesmo xeito, o comercio exterior tamén
medrou a pasos de xigante pasando dos 37 millóns de pesos ouro que no ano
1861 sumaron as importacións e exportacións a 104 millóns en 1880 e a 250
millóns en 188925. O terceiro factor que é o da poboación tamén medrou tri-
plicándose a poboación entre 1857 e 1890 (pásase de 1.1 millóns a 3.3). O
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22 Para non extendernos demasiado podemos citar simplemente a título informativo as obras de Nicolás
Sánchez Albornoz, os artigos de Antonio Eiras Roel, e as máis recentes obras de César Yañez Gallardo
e Blanca Sánchez Alonso, das que damos conta na bibliografía final. 

23 Citado por GERPE, 1989, p. 418.

24 M. YOMAHA KADRE: “Un aspecto de la emigración gallega a la República Argentina: el problema
de la emigración clandestina a mediados del siglo XIX”, p. 401-407, en, “I Jornadas Presencia de España
en América..., A Coruña, 1989, p. 402.

25 ROCK: Argentina, 1516-1987. Desde la colonización española hasta Raúl Alfonsín. Alianza América.
Madrid, 1988, p. 181.



crecemento foi moi desigual saíndo favorecida a costa sobre o interior26. Entre
o censo provincial de 1854 e o segundo nacional de 1895, a poboación da
cidade e provincia de Bos Aires estivo próxima a multiplicarse por seis, a
poboación de Santa Fe aumentou dez veces e a de Córdoba, Entre Ríos e
Corrientes multiplicouse por catro. Nos centros de maior poboación interior
como eran Tucumán e Mendoza o crecemento só trouxo como resultado unha
duplicación dos seus efectivos. Nestes anos, as pampas, como centro da nova
economía de exportación acabaron por atraer emigrantes do interior e do
outro lado do Atlántico. Así, a inmigración neta aumentou rápidamente
sendo o promedio anual do balance de chegadas sobre o de saídas de 50.000
na década dos 80, acadando como tope máximo os 220.000 no ano 188927.

A inmigración aumentou nos anos da Guerra Civil Norteamericana
(1861-1865), ó mesmo tempo que os prezos de embarque ó Río da Plata bai-
xaban en consonancia co auxe do comercio da lá. Entre os dous censos nacio-
nais (1869 e 1895) a poboación residente na provincia de Bos Aires que nace-
ra no estranxeiro aumentou do 20% ó 31% e en Santa Fe pasou de pouco máis
do 15% a un 42%27. Os inmigrantes chegaban a Arxentina en boa parte en
programas que contaban co apoio do goberno. Xa no ano 1862 o Congreso
autorizou a contratación de inmigrantes para empresas de colonización nos
territorios nacionais pero, sobre todo, a inmigración foi unha resposta a incen-
tivos económicos. Pouco a pouco só unha pequena proporción de inmigrantes
acabou convertíndose en propietarios de terras pero esto non frenou o proceso
migratorio porque as oportunidades na terra como criadores de ovellas, apar-
ceiros, arrendatarios ou simples traballadores estacionais chegaban de abondo
para mante-lo fluxo29. Na década dos 70 aínda era posible unha rápida mobi-
lidade social en Bos Aires pero pronto a inmigración pasará a ser un move-
mento de proletarios ou, indo máis alá, converterase nun continuo movemen-
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26 A reconcentración provincial posibilitou a longo prazo o afianzamento do litoral en función do mer-
cado externo, mentras que no interior, onde a comunicación con Europa era moito máis difícil, a ten-
dencia será a un estancamento. Vid. J.E. HARDOY et alii: “Desigualdades regionales en Chile,
Uruguay y Argentina vistas a través de sus redes urbanas (1865-1920)”, pp. 301-369. Revista de Indias,
169-170, XLII. Madrid, 1982, p. 350.

27 ROCK, 1988, p. 182.

28 ROCK, 1988, p. 193.

29 Non compartían esta visión as autoridades arxentinas na primeira década do século XX, como vere-
mos máis adiante. Véxase a cita 41. 



to de homes30. A magnitude deste incesante ir e vir de personas queda clarifi-
cado observando as entradas e salidas que teñen lugar entre 1880 e 1920
segundo os datos publicados pola propia Dirección Xeral de Migracións:

Anos                        Inmigración       Emigración           Saldo   

1881-1890                   841.122               203.455               637.567

1891-1900                   648.326               328.444               319.882

1901-1910                1.764.103               643.881            1.120.222

1911-1920                1.204.470               935.825               269.094

TOTAIS                   4.458.470            2.111.605            2.346.865

Fonte: GERPE (1989) p. 418

Da táboa despréndese que a crise económica e política dos anos 90
tivo como consecuencia máis inmediata un descenso significativo do
número de inmigrantes e un aumento pola contra dos emigrantes coa
conseguinte reducción do saldo migratorio, situación que o goberno tra-
tou de remediar cun novo impulso da economía. A caída que experimen-
ta a inmigración afecta máis ou menos por igual a tódalas nacionalidades,
polo que queda claro que o descenso é consecuencia da crise que experi-
menta Arxentina e non por unha posible mellora da vida nos países euro-
peos.

Ós feitos económicos e políticos hai que engadirlle outros factores
de interese, como son a formación dos primeiros sindicatos obreiros a fin
de século, a aparición de ideas políticas máis ou menos revolucionarias
entre unha parte dos inmigrantes, cada vez máis importante debido ó seu
número crecente, e tamén é suliñable que moitos inmigrantes non toma-
ban a nacionalidade arxentina, a pesar de que a lei de cidadanía xa fora
dictada en 1869 con Sarmiento.

Todos estos cambios perceptibles no eido social levaron ós gobernos
a ir modificando paulatinamente a lexislación sobre a inmigración. En
1902 apróbase a Ley sobre la ciudadanía legal de los estranjeros que desempe-
ñan puestos públicos, pola cal todo estranxeiro que servira ó Estado, ben no
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eido civil ou no militar, pasaría a ser considerado cidadán dende a sanción
desta lei, salvo que o interesado mostrara o seu rexeitamento, o que con-
levaba que debería renunciar ó seu cargo.

Nese mesmo ano tamén é sancionada a Ley de Residencia de
Extranjeros, a cal nos seus primeiros artigos fai referencia ós poderes que
ten o goberno para expulsar do país e tamén para impedi-la entrada no
mesmo ós estranxeiros condenados por faltas comúns ou que ca súa con-
ducta perturben a orde pública31.

Este xiro, no sentido de que comenza a notarse certo recelo cara
unha inmigración sen control, ten a súa explicación no aumento dos dis-
turbios políticos dende finais do século XIX. Pénsase que as novas ideas
traídas polos inmigrantes teñen que ver coas situacións conflictivas e co
establecemento dos sindicatos así como coa aparición de novos partidos
políticos, sendo os exemplos máis evidentes a Unión Cívica Radical e o
Partido Socialista. Por otra banda, con estas leis inténtase defender unha
forma de país e de goberno que no se pode seguir mantendo, sinxelamente
porque o país experimentou unha transformación tan grande dende a
segunda metade do século XIX que agora é moito máis complicado de
gobernar. Se a inmigración e o capital británico foron os que permitiron
á Arxentina desenrolar as súas fontes de riqueza tamén foron responsables,
especialmente a inmigración, de crear unha nova sociedade, un novo país,
pero non se pode falar agora dunha nacionalidade, dun sentimento, por-
que a esencia arxentina en sí non existe nun estado puro, senón que se vai
difuminando entre as distintas nacionalidades dos miles e miles de inmi-
grantes que non se sinten arxentinos, senon que pola contra tratan de
manter as súas tradicións e costumes de orixe. 

A pesares destas actuacións do goberno, o proceso migratorio é
imparable e nos próximos anos a chegada de inmigrantes á República
Arxentina acadará os seus momentos culminantes. Entre o segundo censo
nacional de 1895 e o terceiro de 1914 a poboación pasou de 3.9 millóns a
7.8. De novo será o litoral a zona favorecida con aumentos espectaculares
en Bos Aires, Santa Fe e Córdoba frente a un interior que medra moi len-
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tamente. Aínda así, a poboación rural pasou de 2.3 millóns a 3.3, mentras
que a que vivía nas cidades pasou de 1.6 a 4.6 millóns32. O crecemento
demográfico debeuse en parte a unhas mellores condicións de vida, así o
reflicten os índices de natalidade en aumento e a baixa da mortalidade.
Ademáis e como xa mencionamos, producirase agora unha renovada e
aínda máis intensa oleada inmigratoria dende o sur de Europa. En 1896
desapareceron os síntomas da depresión desencadeada a comenzos da
década cando a empresa londinense Baring Brothers, que viña tendo un
papel destacado na canalización de fondos á Arxentina, non logrou atraer
capital para un préstamo destinado a reorganiza-lo suministro de auga en
Bos Aires. O fracaso do préstamo acabou por desata-lo pánico e as inver-
sións frearonse de golpe, negándose os bancos europeos a conceder novos
préstamos ó Goberno; subiu o prezo do ouro e baixaron os dos productos
de exportación arxentinos nos mercados internacionais. Ante esta situa-
ción desaparecía o crédito personal, os problemas nas sociedades anóni-
mas estaban á orde do día, as cotizacións na bolsa caeron en picado, algúns
especuladores de propiedades rústicas arruinaronse, encareceuse a vida e o
traballo comenzou a escasear e incluso tiveron que pechar algúns bancos33.
O goberno víuse na obriga, como xa ocorrera na década dos setenta, de
renegocia-la débeda exterior ( a través do “arreglo Romero” no 1893) e
serán de novo as inversións estranxeiras (reanudadas en 1895), ás terras
das pampas, o aumento da rede ferroviaria, emprendida no peor momento
da crise gracias a que fora contratada e financiada con anterioridade á
mesma, e o aumento da producción do trigo, factores decisivos na supera-
ción desta época depresiva.

Coa chegada dunha nova situación económica favorable, a inmigra-
ción volveu a experimentar un forte empuxe. A ampliación da superficie
cultivada necesitaba de abondosa man de obra para poder roturar e explo-
tar as novas terras ou recolle-las colleitas, mentras que a modernización
económica do país tamén producía demanda no mesmo senso para seguir
coa construcción do ferrocarril, obras de infraestructura urbán e cubrir
postos de traballo nos sectores industrial, comercial e de servicios. Dende
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1904 ata a I Guerra Mundial, o excedente anual de inmigrantes sobre os
que emigraban pasou de 100.000 e no ano 1914 aproximadamente unha
terceira parte da poboacion nacera no estranxeiro e de cada cinco perso-
nas catro eran inmigrantes e descendentes daqueles primeiros aventurei-
ros que chegaran ó país a partir de 1850. 

A pesar de todo esto que vimos apuntando, as condicións de vida
dos traballadores non melloraron e ata se pode dicir que baixou o seu
poder económico como consecuencia da inflación provocada pola conti-
nua emisión de papel moneda. Así, a folga xeral do ano 1902 foi unha
mostra do descontento dos traballadores aínda que as clases dirixentes
arxentinas viran nela tan só o resultado da actividade dos inmigrantes
como importadores de ideas revolucionarias34. 

B) POBOANDO UN PAÍS: A CONFORMACIÓN DOS DISTINTOS ASENTAMENTOS POBO-

ACIONAIS NA ARXENTINA.

No ano 1908 a poboación total do país, segundo cifras oficiais35, era
de 5.792.807 personas repartidas dun xeito moi desigual, tal como vimos
facendo referencia neste capítulo. O Subsecretario de Estado arxentino
escribía nese mesmo ano: “los grandes problemas que se ofrecen hoy día al
país tienen principalmente por objeto el desarrollo de la producción agrícola e
industrial y de su exportación, pero entre esos problemas, no hay ninguno
más vital para el porvenir de la Argentina que el que consiste en llenar
los inmensos vacíos del territorio con nuevos elementos de población”. 

Razóns non lle faltaban para pensar así porque, se lle prestamos un
mínimo de atención á seguinte táboa, os desequilibrios no reparto da
poboación, lonxe de disminuir, seguen a aumentar sen que se podan espe-
rar cambios:

Provincias                         Superficie en Km2    Poboación en 1908
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Bos Aires (prov. e capital)              305.307                    2.427.628

Provincia de Santa Fe                     131.906                       772.410

Provincia de Córdoba                     161.036                       477.680

Provincia de Corrientes                    84.402                       317.247

Territorio de Río Negro                  196.695                         15.961

Territorio de Chubut                       242.039                           5.244

Territorio de Santa Cruz                 282.750                           1.742

Tierra de Fuego                                 21.299                           1.122

Fonte: MARTÍNEZ e LEWANDOWSKI (1913) p. 152

Non ofrecemos aquí tódolos datos dos distintos territorios do país
senón que escollemos intencionadamente os correspondentes ós dous
polos en materia de ocupación. Por unha banda a zona máis poboada en
torno a Bos Aires e á zona pampeana, que aumentan a súa poboación ver-
tixinosamente como xa viñemos comentando, e, por outra, a ampla zona
da Patagonia, un xigante descoñecido no que aínda están recentes as pri-
meiras exploracións e que ata a “conquista do deserto” permanecía virxe
como refuxio das tribus indíxenas. Así, onde se poden atopa-las menores
e ata ridículas densidades de poboación é nos territorios nacionais, onde
predomina o deserto con toda desolación. Os territorios de Chubut e
Santa Cruz con preto de 525.000 Km2 de extensión acollen a unhas 7.000
personas cunha densidade irrisoria de 0.013 habs./Km2. Estas cifras do ano
1908 son o reflexo dun proceso de conformación da rede de poboamento
arxentino que vai a mostrar unha correspondencia entre as variacións na
importancia relativa dos seus centros e rexións respecto do proceso histó-
rico xeral que viviu o país dende mediados do século XIX36. Aínda cando
nos primeiros anos da etapa 1857-1895, persiste o litoral fluvial (norte do
río da Plata e costas meridionais dos ríos Uruguay e Paraná) como zona de
crecemento urbán e as actividades agropecuarias foron máis dinámicas, a
medida que avanzou esta segunda metade do século, a rede comenzou a
reubicarse hacia ó litoral pampeano, que como vimos foi a zona da revo-
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lución agrícola a partir da cal o país experimentou unha fortísima trans-
formación en tódolos eidos. Ó principio deste proceso, Arxentina era un
país ocupado moi superficialmente e a súa poboación asentábase de forma
moi desigual sobre un espacio pouco integrado que aínda necesitaba pre-
cisa-las súas fronteiras internas e externas. No primeiro Censo nacional
do ano 1869 a poboación das provincias do litoral poñía de manifesto
como o abandono do esquema económico colonial favoreceu á rexión
atlántica, dende onde os productos gandeiros dirixíanse a mercados da
outra banda do Atlántico. Na cidade e provincia de Bos Aires vivía máis
do 28% da poboación do país e no conxunto da rexión pampeana-litora-
leña, integrada por Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe e Córdoba facíao un
61% do total nacional. A rede urbán resultante está aínda pouco verte-
brada. Un precario sistema de comunicacións e transportes (a rede ferro-
viaria estaba nacendo), un mercado nacional sen configurar e as circuns-
tancias derivadas dun proceso de organización social recén comenzado,
foron determinantes na persistencia da herdanza do asentamento virrei-
nal. Con todo, trátase dunha rede de definida orientación exterior que
destaca nas cidades-porto do corredor fluvial do Litoral37. Os resultados
que ofrece o Censo de 1895 falan dun aumento, tanto relativo como abso-
luto, da poboación urbán cun 37.5% de personas que viven en núcleos de
máis de 2.000 habitantes aínda que este aumento é gracias á zona do lito-
ral porque, como xa comentamos anteriormente, no interior segue a haber
unha certa permanencia na distribución dos seus habitantes, non apre-
ciándose cambios destacables entre 1869 e 1895. Un forte crecemento de
certos núcleos urbáns portuarios e unha rápida densificación da rede neste
litoral pampeano serán definitorios da etapa que abrangue ata a I Guerra
Mundial. A incorporación de novas terras, resultado dos éxitos obtidos na
campaña do deserto, permitiu avanzar na superación das fronteiras inte-
riores, poñendo en valor miles de hectáreas potencialmente productivas.
Nesta etapa o crecemento urbán arxentino rexistra os seus niveles máis
altos e no ano 1914 máis do 52% da poboación vivía en centros de máis
de 2.000 habitantes. O comenzo do século mostra un país en plena expan-
sión, cun peso decisivo no mercado mundial de cereais e un pouco menos
influínte no de carnes. Entre as actividades industriais, medraron as liga-
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das á demanda interna de artigos de consumo de baixo grado de elabora-
ción e aquelas cunha producción ligada á proximidade ó mercado (mate-
riais de construcción) ou da materia prima (caso das ligadas ó gando,
dende o curtido ata a conxelación e conservación da carne para exportar).
A construcción experimentou un destacado impulso debido ás necesida-
des de vivenda, en relación co aumento constante de poboación, e de
melloría nas infraestructuras. O alto crecemento demográfico tivo nos flu-
xos migratorios internacionais o seu factor máis dinámico. Nestes intres o
Estado tiña xa plenamente consolidado e definido o seu espacio territo-
rial. A partir deste momento, a extensión do ferrocarril fará o resto. Na
segunda década deste século, as vías férreas chegaron a totalizar preto de
30.000 kilómetros, cifra certamente importante para a época. O poboa-
mento de áreas rurais e a melloría das comunicacións tiveron como con-
secuencia máis inmediata unha rede de poboamento máis complicada. A
demanda de inmigrantes no rural oriéntouse en duas direccións, atraer
arrendatarios e xornaleiros para as colleitas do cereal. No caso dos primei-
ros, os grandes terratenentes arxentinos, pola enorme extensión das súas
propiedades (pensemos que no ano 1914 as facendas de máis de mil hec-
táreas representaban o 8% das explotacións que ocupaban o 79% da
superficie total) necesitaban arrenda-las súas terras con vistas a incremen-
ta-las súas propiedades ó mesmo tempo que se lle revalorizaban. As con-
dicións impostas ós arrendatarios eran moi duras incluindo o abandono
das terras unha vez rematado o contrato38, polo que estes non podían ser
máis que inmigrantes que especulaban coa posibilidade de enriquecerse en
pouco tempo se tiñan sorte coas colleitas. No caso dos xornaleiros, a con-
tinuada expansión da terra cultivada, unha mecanización aínda escasa e
falta de man de obra local xunto coa necesidade de que as colleitas arxen-
tinas estiveran nos mercados internacionais antes de que chegaran as pro-
cedentes de Norteamérica, levaron ós productores agrícolas arxentinos a
ofrecer uns bos xornais co fin de atraer inmigrantes europeos, que viñan á
Arxentina para recolle-lo gran e despois voltaban ós seus países de orixe
para face-lo mesmo, aproveitando o cambio de estación. Así, os salarios
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agrícolas subiron dun xeito considerable dende a colleita do ano 1905,
manténdose nunha liña ascendente ata o ano 1912. Esto posibilitou ó xor-
naleiro cubri-los gastos da viaxe e, lóxicamente, conseguir uns bos aforros.
Estamos, pois, ante o fenomeno da “emigración anduriña”, que explica os
enormes movementos de personas na primeira década do século XX dun
lado ó outro do Atlántico. Dende comenzos do século XX ata o ano 1907
entraron no pais preto de 1.400.000 inmigrantes dos que máis de 700.000
non quedaron radicados no mesmo39. Do mesmo xeito, as cifras do caso
español son altamente significativas do que estamos a comentar40:

ANO                 EMIGRACIÓN        RETORNO        SALDO

1906                           47.799                       10.271              -37.528

1907                           57.612                       15.227              -42.385

1908                           90.330                       21.339              -68.991

1909                           69.601                       25.173              -44.428

1910                         101.653                       30.599              -71.054

1911                           92.796                       32.203              -60.593

1912                         152.003                       35.441            -116.562

1913                         108.385                       49.088              -59.297

1914                           45.742                       64.615             +18.873

Fonte: PALAZÓN FERRANDO (1995) p. 108.

O auxe da emigración estacional para as colleitas de cereal ten
como resultado a acumulación de saídas no derradeiro cuatrimestre do
ano e a concentración temporal dos retornados ten lugar no segundo cua-
trimestre do ano, regresando os emigrantes anduriñas a tempo para unha
nova colleita, neste caso en España. Unha das explicacións que se dan
dende as autoridades arxentinas para explicar esta importancia da emigra-
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ción estacional é a mala distribución da terra que dificulta en gran medida
ó inmigrante agricultor o poder acadar a propiedade da mesma, aínda que
sexa en pequena cantidade: “... lejos de ayudar a la formación de la pequeña
propiedad, el Estado ha contribuido a la construcción de los latifundios, que son
el principal obstáculo que se opone al poblamiento del país... Hay que esforzarse
por acercar al agricultor a la tierra que cultiva para trocarlo en propietario. Sin
esta indispensable reforma, la Argentina continuará contemplando el fenómeno
de la inmigración temporal, que vuelve al país de origen después de haber rea-
lizado algunos ahorros, lo cual es perjudicialísimo para los intereses permanentes
de la República”41

Pouco a pouco o entramado poboacional vai confirmando o basculamen-
to cara a zona pampeana. Aquí aparecerán novos centros ó tempo que medran
os antigos. As liñas ferroviarias serán as encargadas de interconecta-los núcleos
urbáns do litoral, particularmente nas pampas. No litoral fluvial o ferrocarril
vese complementado polos ríos e no resto do país serán os propios “cabalos de
ferro” os que busquen achega-las produccións rexionais ás zonas de consumo
máis dinámico e asegurar ó mesmo tempo a presencia do Estado, complemen-
tando a unha rede de camiños primaria. No Sur, na zona patagónica, práctica-
mente deshabitada como comentamos anteriormente, será o transporte maríti-
mo o seu principal medio de comunicación. Aínda que a Patagonia será o novo
fogar das ovellas desprazadas do litoral pampeano e que nos territorios de Río
Negro e Neuquén hai un aumento das plantacións de alfalfa con vista á súa
exportación, non se producirá, antes da Gran Guerra, un crecimento urbán
destacable. O tren só comunicará a zona norte da Patagonia co Litoral e na
zona austral a vía marítima consolidará algúns dos poucos asentamentos costei-
ros42. Entre eles, Comodoro Rivadavia despois do descubrimento a finais de
1907 de petróleo. Pero á marxe de determinados enclaves petrolíferos e das
colonias galesas que aínda trataban de sobrevivir no Chubut (as primeiras datan
do ano 1862 cando foran promocionadas polo propio estado arxentino), a
Patagonia diferenciábase pouco do paraíso natural descuberto por Darwin na
súa viaxe a bordo do Beagle na primeira metade do século XIX. A enorme
chaira árida e barrida polos ventos apenas contiña nada salvo vastas
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facendas de ovellas. A enorme concentración da terra obedecía en parte
a que a terra só tiña unha décima parte da capacidade de manter ovellas
respecto á da provincia de Bos Aires, pero tamén era o resultado dos
métodos adoptados na distribución da terra despois da campaña do deser-
to de 1879. En 1885, por exemplo, uns once millóns de acres estaban divi-
didos entre 541 oficiais e soldados da famosa expedición. Cando a econo-
mía da lá empezou a mostrar síntomas de esgotamento, a comenzos do
século XX, a chegada de ovellas á Patagonia pouco fixo para desenrola-la
rexión43. Precisamente, este desigual reparto das terras foi críticado en rei-
teradas ocasións e incluso dende o propio goberno: “...para atender a este
principalísimo objeto, el poblar el país, ha tenido la Argentina a su disposición,
entre otros medios, un elemento muy importante, la tierra pública;... se han
votado diversas leyes con objeto de aumentar el número de habitantes por medio
de la colonización... pero los sucesivos fracasos deben atribuirse no sólo a las
condiciones económicas, administrativas y políticas del país sino también a la
liberalidad con que se ha repartido la tierra en lotes extraordinariamen-
te extensos y a las trabas y dificultades que se oponen a la adquisición
fácil y segura de la pequeña propiedad...”44.

No ano 1914 a poboación da Patagonia, que tiña arredor dunha terceira
parte do territorio do país, era dunhas 90.000 personas, un pouco máis do 1%
do total, a maioría establecidas na rexión do Río Negro. En toda a zona patagó-
nica, os colonos nacidos na Arxentina eran relativamente poucos, principalmen-
te criadores de ovellas, personal militar e naval e uns poucos funcionarios do
goberno nacional. Moitos dos terratenentes, tanto nas facendas de ovellas como
nas granxas de frutais (estas concentradas no val do Río Negro) eran británi-
cos. A rexión tiña tamén unha acentuada influencia chilena, xa que a
necesidade de terras doutro lado das montañas fixo que moitos pequenos
labradores emigraran. Trinta anos antes, unha emigración semellante de
chilenos a Bolivia e Perú deu orixe a unha guerra e á anexión de terras por
Chile. Debido a esto os chilenos van a ser tratados con certos recelos polas
autoridades arxentinas45, circunstancia que logo dará lugar a un certo rexei-
tamento por parte dos arxentinos cara ós inmigrantes chilenos46.
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A I Guerra Mundial tivo rapidamente graves consecuencias para a
economía arxentina xa que supuxo o parón momentáneo das inversións
estranxeiras, das que Arxentina dependía tanto, ó mesmo tempo que as
exportacións víanse dificultadas polos propios problemas de comunica-
ción entre Europa e América. Xa antes de comenza-lo conflicto armado
os principais inversores estranxeiros, Gran Bretaña e Francia reduxeron o
envío de capital destinado a mante-lo crecemento económico arxentino.
O resultado foi semellante ó de 1890 e tivo como consecuencia un perío-
do de recensión económica. Ante a falta da financiación exterior, o
Goberno acabou suprimindo unha boa parte de servicios e miles de traba-
lladores quedaron sen traballo porque moitas obras tiveron que ser paradas
ante a falta de créditos bancarios. Ó mesmo tempo, as dificultades para
exportar os cereais e as carnes obligaron a reduci-la superficie cultivada,
feito que incidiu en duas vertentes; por unha banda prodúcese un éxodo
rural de traballadores agrícolas cara ós núcleos urbáns, nuns intres nos que
éstes non os van poder acoller pola falta de traballos, co que a situación
non fará nada máis que empeorar, e, por outra, irá desaparecendo a emi-
gracion anduriña, que tivera especial protagonismo dende a derradeira
década do século XIX.

C) A SUPERACIÓN DA CRISE POSTERIOR Á I GUERRA MUNDIAL: CARA UN PAULATI-

NO CONTROL DA INMIGRACIÓN.

Ata a década dos vinte hai unha parálise da corrente migratoria. A
situación na Arxentina non invitaba a correr riscos e as propias autorida-
des arxentinas trataron de impedi-la chegada de novos inmigrantes aínda
que sí procuraron evita-lo retorno dos que xa se atopaban no país. No
tocante ó primeiro punto, a cantidade presupuestada polo Goberno para
fomenta-la inmigración víuse disminuida á metade no ano 1914. Ano e
medio despois, o Decreto de 26 de abril de 1916 esixía a todo inmigrante
un certificado das autoridades xudiciais do país de procedencia de non
estar procesado por delitos contra orde social dende dez anos antes da súa
chegada, nin padecer enaxenación mental, nin exerce-la mendicidade.
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As dificultades nos países de orixe dos inmigrantes para expedi-los certi-
ficados levou ás autoridades arxentinas a deroga-lo Decreto nos derradei-
ros días dese mesmo ano47. Polo que se refire a impedi-lo retorno, a medida
máis suliñable foi propicia-lo aumento esaxerado dos precios das pasaxes,
de común acordo coas oligarquías financieiras e industriais que tiveron
medo dunha excesiva perda de man de obra, feito que ata agora lles per-
mitira mante-los salarios baixos e uns prezos competitivos nos mercados
internacionais. 

Nestes anos ten lugar un feito destacado no plano político; a chegada
ó poder de Yrigoyen, xefe da Unión Cívica Radical, gracias a Lei Electoral
de 1912, tamén coñecida como a Lei Saénz Peña48, e con el chegará ó poder
a clase media formada polos inmigrantes e fillos de inmigrantes49.

No ano 1919, co fin da guerra e a paulatina volta á normalidade,
Arxentina coñecerá un novo período de expansión económica. Na agri-
cultura, o aumento das exportacións de cereais volvería a tomar de novo
o protagonismo (de 11.5 millóns de toneladas no ano 20, pásase a 15 no
ano 29). A industria experimenta un crecemento notable coa volta dos
cartos foráneos. Ó capital británico e francés (este último comenzou a ter
certa importancia dende a superación da crise finisecular), engádeselle
agora o procedente dos EEUU. Con todo, a inestabilidade dos anos da
guerra continuou ata 1924. A depresión da posguerra, que comenzou no
ano 1921, trouxo consigo paro e movemento sindical. Dende 1917 este
movemento foi adquirindo un forte protagonismo e diante da constante
perda de nivel de vida dos obreiros as folgas foron algo recurrente, cada
vez con máis intensidade e violencia, alcanzando o seu cumio na “Semana
Tráxica” de comenzos de 191950.

Por outra banda, a posta en marcha de novo das liñas de navegación
transoceánicas, que estiveron medio mortas pola guerra, xenerou unha
nova corrente inmigratoria. Con esta man de obra púdose inicia-lo proce-
so de recuperación e crecemento económico que se estaba a experimentar
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no país. Nembargantes, a situación de Europa trala guerra e o medo á che-
gada de elementos non desexados ou que poidesen extende-la ideoloxía
bolchevique, levou ó Goberno a restablecer en 1919 o Decreto do ano 16
do que falamos anteriormente. A medida non tivo os efectos esperados
porque as compañías de transporte marítimo non estaban sensibilizadas
neste aspecto. O único que lles preocupaba era ter clientes que transportar
e, así, cando as autoridades arxentinas comenzaron a poñer trabas e a non
deixar desembarcar ós inmigrantes faltos da documentación esixida, deci-
diron, xa no verán do ano 1919, desembarcar á forza os inmigrantes con
destino Arxentina no porto de Montevideo51. 

Outra medida do Goberno para controla-la inmigración foi a
Resolución de 1921, pola que se lles esixiría ós inmigrantes chegados a
partir de abril de 1922 a presentación do pasaporte e certificado de penais.
Finalmente, e ante a necesidade de aumenta-la inmigración para mante-
lo crecemento económico e de disminuí-la conflictividade social, suprimi-
ronse a fins do ano 1923 parte dos documentos esixidos polo Decreto de
1919. En definitiva, a política en materia de inmigración seguida polo país
pratense estará sempre en función das circunstancias do momento e das
súas propias necesidades para poder levar a cabo os seus obxectivos eco-
nómicos.

Un novo exemplo do que estamos a comentar reflectirase coa rece-
sión económica posterior á catástrofe do ano 1929. Unha volta máis repe-
tirase a historia e o aumento do paro e a crise económica estarán de novo
presentes. A finais do ano 30, as autoridades arxentinas volveron a poñer
trabas á inmigración a través do pago dun arancel consular de dez pesos
ouro por cada visado de certificación de boa conducta, boa saúde e de non
mendicidade. Aínda así, a inmigración de carácter agrícola, na que o
Estado seguía a estar interesado, viuse exenta deste arancel52. Estas medi-
das tratan de respostar á unha situación que pouco ten que ver coa herda-
da da década anterior no senso de que existen leis que favorecen a inmi-
gración, a maoiría procedentes do século pasado, ó mesmo tempo que hai
leis que tratan de evita-los problemas políticos e sociais que provoca a pro-
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pia inmigración53, nuns intres onde o panorama político, co golpe militar
do xeneral Uriburu no ano 1930 que provocou a caída de Yrigoyen, e,
sobre todo, o económico, coa Arxentina sumida na crise, cambiaron de
xeito considerable. Neste intento de acomodo ós novos tempos, a media-
dos do ano 32 o Goberno decidiuse por tomar medidas máis drásticas e no
mes de novembro vaise a prohibi-la inmigración de toda persona, salvo a
dos que tivesen asegurado un traballo (ensinando o contrato firmado), ou
que tivesen garantida a comida (a través de parentes xa radicados no
país), ou que tivesen un capital superior ós mil cincocentos pesos54. Deste
xeito tódalas peticións de entrada tiñan que supera-lo exame individual
que levaba a cabo a Dirección de Inmigración. Nese mesmo ano serán
enviadas instruccións ós Cónsules para que disuadan de embarcarse a
todos aqueles que tiveran a idea de emigrar cara as cidades arxentinas,
debido á situación de desemprego existente nas mesmas. No ano 1938, no
medio dos acontecementos bélicos que vive a Península, seguirá a política
restrictiva arxentina. Un novo Decreto no mes de xullo dará lugar a unha
selección e regulación da inmigración en función da súa mellor asimila-
ción e tentando sempre de evitar conflictos coa man de obra obreira. A
inmigración que se quere fomentar é a de labradores e técnicos especiali-
zados. A man de obra simple non se considera necesaria por ser xa abon-
dosa no país e no ano 1939, Goberno e sindicatos chegarán a un acordo
polo que como mínimo o 60% dos obreiros contratados para obras públi-
cas deberán ser cidadáns arxentinos55. A pesar da merma considerable que
experimenta a inmigración, os movementos migratorios no país non desa-
parecen porque estreitamente ligada ó crecemento da industria a finais
dos anos 30 está a migración interna das zonas rurais a Bos Aires, chegan-
do a formar en boa parte unha nova clase obreira urbán. En total, entre
1937 e 1947, uns 750.000 emigrantes chegaron ata a capital, procedentes
en boa medida da zona das pampas, zona que acusou un grave desemprego
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rural como resultado do parón que experimenta o comercio exterior debi-
do ó novo conflicto europeo iniciado no ano 193956. 

O remate da II Guerra Mundial no ano 1945 vai poñer fin a un perí-
odo, iniciado a grosso modo trala crise do ano 29, onde a inmigración esti-
vo movéndose nunhas cifras moi baixas, estando practicamente paralizada
en varios anos do mesmo.

Entre os anos 1946 e 1960 podemos situa-la derradeira etapa da
inmigración europea cara Arxentina en particular e América Latina en
xeral, porque dende este momento, o tradicional destino americano vai a
ser suplantado por países europeos.

A prosperidade económica arxentina nestes anos estivo sostida polo
aumento das exportacións dos seus productos tradicionais (gando e cere-
al). O seu destino foi, principalmente, cubri-las necesidades dunha pobo-
ación desabastecida tanto nos anos da II Guerra Mundial como nos que
lle seguiron á mesma. O novo panorama económico arxentino demanda-
ba man de obra para a industria, técnicos especializados e colonos agríco-
las para as zonas máis valeiras en canto a poboación, é dicir, séguense a
mante-las mesmas condicións dunha década atrás. Esta situación xa queda
manifestada no Convenio comercial que España e Arxentina suscriben no
ano 1946 polo que o primeiro comprometíase a non poñer impedimentos
ós emigrantes españois que cumpliran coas pautas mencionadas. No ano
seguinte o goberno peronista establece que quedarán exentos do pago dos
dereitos consulares os inmigrantes que teñan familiares residindo na
Arxentina57, e no Primeiro Plan Quinquenal peronista (1948-1952) segui-
rase adiante coa política de control en materia de inmigración58. No ano
1948, un novo Convenio firmado entre España e Arxentina tiña en conta
a emigración mediante as cartas de chamada, contratos de traballo ou
tamén a través da recluta de colonos por parte das autoridades arxentinas.
Tamén se van a promulgar unha serie de decretos que regulamentarán as
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condicións de traballo dos estranxeiros, destacando o de xaneiro de 1949
que obriga ós inmigrantes a contar co documento de identidade arxentino
ou o do seu país de orixe xunto co permiso de estancia (definitiva ou tem-
poral) no país. Ó mesmo tempo, os inmigrantes debían contar cunha tar-
xeta que sería controlada pola Dirección Nacional de Migracións, encar-
gada de selecciona-la inmigración e encauza-la a favor da economía do
país, promove-la celebración de acordos bilaterais de inmigración así
como revisa-los xa existentes, evita-la explotación do inmigrante e facili-
tarlle a súa chegada (desembarco, aloxamento, traslado, ubicación...),
evita-la inmigración clandestina59... Como se pode deducir, hai certa
melloría na lexislación tentando favorece-la inmigración pero sempre
dentro dunha política que vai tratar de ter tódolos aspectos baixo control. 

Con todo, a situación de bonanza da economía arxentina durou
pouco e o declive, manifestado nos resultados negativos da balanza de
pagamentos, a devaluación monetaria e un progresivo aumento do coste
da vida, farase presente con claridade a partir do ano 1953. A coinciden-
cia desta situación xunto co tirón que vai a experimentar Venezuela como
país de destino dos inmigrantes, por ofrecer mellores perspectivas, e a
posta en marcha do Segundo Plan Quinquenal peronista (1953-1957),
que determinou un aumento do control xa existente na política levada a
cabo en materia de inmigración60, permite comprende-la baixada da
corrente migratoria que, se ben nesta derradeira etapa nunca acadou , nin
de lonxe, as cifras do primeiro tercio do século, tivo un certo protagonis-
mo, polo menos para o caso español nos últimos anos da década dos
corenta e nos primeiros da dos cincuenta.

A perda da importancia de Arxentina como destino da emigración
española é consecuencia dunha serie de factores que se acumulan: o cre-
cemento demográfico proporciona abondosa man de obra sen cualificar,
que ó ir incorporándose ó mercado de traballo impedirá a chegada dos
inmigrantes menos especializados. Por outra banda temos a crise econó-
mica trala caída do valor das exportacións, crise que xa se arrastra na
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maior parte da década dos cincuenta. Un último factor, como tivemo-la
ocasión de comprobar, foi a propia política inmigratoria do goberno
arxentino, que vai a ter un claro exponente no novo Convenio de
Emigración, firmado con España, onde se contempla o favorecemento da
emigración individual ou conxunta de personal técnico, colonos agríco-
las, obreiros industriais, pescadores e mineiros61.

Con este capítulo intentamos ofrecer un panorama xeral da
República Arxentina como país propicio para a emigración europea
dende mediados do século XIX ata mediados do presente (aínda que como
sabemos o gran peso dos movementos migratorios tivo lugar entre 1880 e
1930). Prestamos atención especial á política inmigratoria seguida polos
diferentes gobernos arxentinos, que como puidemos comprobar pódese
dividir en dúas etapas que terían como punto de división, como noutros
tantos aspectos, a I Guerra Mundial. Dende ela, e aínda que nos 20 a
inmigración aínda tivo un certo protagonismo, as políticas gubernamen-
tais van a ir cara un control cada vez máis intenso do inmigrante, ó tempo
que se tenderá á súa selección.

No seguinte capítulo, imos centrarnos nunha rexión arxentina, moi
ampla en extensión pero moi pequena en poboación. Esta circunstancia
fixo que os estudos históricos da mesma sexan escasos, moito máis falando
de movementos migratorios como é este caso. A Patagonia Austral será o
obxecto dos seguintes capítulos. Con eles esperamos dar a coñecer dife-
rentes aspectos desta rexión olvidada.
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A PRESENCIA GALEGA DURANTE A ÉPOCA COLONIAL (1520-1816)

A importancia do legado humano galego en América ó longo dos
tres séculos de dominio español non pode ter comparación co aporte dou-
tras rexións peninsulares, coma Andalucía ou Extremadura por exemplo.
Así, mais ca dun número considerable, dunha colectividade influínte
cuantitativamente falando, comúnmente destácanse as aportacións reali-
zadas por grandes individualidades que, sen dúbida, deixaron unha fonda
pegada na historia do continente. Nomes tan ilustres coma Don Gaspar
de Zúñiga e Acevedo, quinto conde de Monterrei, Don Pedro Antonio
Fernández de Castro e Andrade, conde de Lemos, Antonio López de
Quiroga ou algúns máis, constituíronse nos primeiros representantes de
Galicia en América e, se se quere, nunha primeira avanzadilla antes dos
importantes intercambios humanos que se desenvolverán dende a segun-
da metade do século XVIII e, sobre todo, no derradeiro tercio do XIX e
primeiras décadas do vinte.62

No caso patagónico, sen embargo, as pegadas galegas foron moito
máis evidentes que noutras zonas das Indias españolas, consecuencia de
dous feitos históricos ben diferenciados: por unha banda as exploracións
xeográficas que dende o descubrimento da rexión por Magallanes se farán
e que, na grande maioría dos casos, non implicaban ningún tipo de asen-
tamento, pois o recoñecemento das costas patagónicas non era máis que
un paso adiante no camiño da búsqueda dunha ruta á Especiería, a traves
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do estreito, que puidera encher de riqueza ó porto da Coruña, porto que
fora habilitado por Carlos V para o comercio con aquelas distantes terras. 

Por outro lado, o segundo nexo de unión entre A Patagonia e o
reino de Galicia foi o coñecidísimo intento de colonización desenvolvido
polos gobernantes ilustrados no século XVIII e que tamén terá coma pro-
tagonista ó porto herculino, base de recluta do intento máis ambicioso de
colonización que se levara adiante ata aquelas datas e que rematará en
sonoro fracaso. Sen dúbida algunha, o fiasco daquel proxecto ilustrado,
como xa acontecera no caso das poboacións do estreito, estivo moi rela-
cionado coas tremendas dificultades do medio xeográfico onde se desen-
volveron e que, de feito, será un dos elementos fundamentais para com-
prender a lentitude do proceso colonizador da rexión ó longo do século
XIX. Por iso mesmo, e antes de comezar coa análise pormenorizada da pre-
sencia galega nos tempos da América española é recomendable achegar-
nos á realidade xeográfica patagónica.

A PATAGONIA: UN VASTO DESERTO HUMÁN 

A Patagonia é unha vasta rexión no extremo austral de Sudamérica
dividida artificialmente entre dos países: Chile e Arxentina. A pesares
desta división o certo é que tanto a vertente chilena como a arxentina
teñen unhas características ben semellantes, polo que xeográficamente
constitúen unha única á hora da súa análise física. Poderíase dicir, se fala-
mos dos seus límites, que A Patagonia limita ó norte co Río Colorado e ó
sur co Cabo de Hornos, mentres que no oeste e o leste queda delimitada
polos océanos Pacífico e Atlántico respectivamente; incluso nos últimos
tempos moitos autores inclúen como parte da rexión patagónica ós dife-
rentes arquipélagos que se atopan preto da súa beiramar, dos que sen dúbi-
da o máis coñecido sería o das Malvinas63.

O seu relieve presenta un aspecto moi irregular derivado da varieda-
de da súa paisaxe composta por mesetas, vales, depresións, serras, etc, o
que lle da unha configuración ben característica. As mesetas, tamén coñe-
cidas como pampas, son planicies altas; as máis elevadas atópanse preto da
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cordal andina con alturas que poden chegar ata os 1000 e 1500 m, dimi-
nuíndo gradualmente ó achegarmos ata a costa, na que adoitan formar
acantilados rocosos 64. Algunhas destas mesetas son ben extensas, como a
situada entre os ríos Colorado e Negro, outras están cortadas por vales
profundos e amplios, polos que percorre o seu camiño os ríos cara o mar.
As zonas afundidas, chamadas depresións ou baixos, as veces están ocupa-
das por lagos, lagoas ou mesmo salinas, como a situada no Baixo de
Gualicho que é a máis extensa de toda a rexión.

Das rochas que compoñen o solo patagónico hai que destacar ó
basalto, unha rocha volcánica, escura e resistente que sobresae no relieve
formando bordes chamados “bardas”. Asimesmo, o solo da rexión está
cuberto por seixos redondeados e de diferentes tamaños, coñecidos pola
denominación de “rodaos patagónicos”, éstes forman, nalgúns lugares,
mantos de gran espesor. Polo contrario, naquelas zonas de solo moi solto
e arenoso, éste é fácilmente desprazado e erosionado polo vento e a auga,
formándose en tempo de fortes choivas, algo iso sí excepcional na rexión,
profundas fendas no terreo.

A longa beiramar patagónica forma unha barranca de ata 100
metros de altura que cae a pique sobre o océano. Contra ela actua persis-
tentemente a acción do mar e a desgasta, construíndo de este xeito praias
de areas ou de croios que quedan ó descuberto ó baixar a marea. Nesas
mesmas praias ás veces quedan rochas que ó seren cubertas polo mar cons-
titúen un grave perigo para a navegación: son as chamadas “restingas”.
Outra peculiaridade das costas da rexión, sobre todo nas provincias de
Santa Cruz e do Chubut, é a amplitude das mareas; de feito, a diferencia
entre a baixada e a chea pode chegar ata os 16 m. nalgúns puntos, como
tal diferencia prodúcese dúas veces o día, o fenómeno constitúe un grave
problema á hora da instalación de portos, xa que non é estrana a circuns-
tancia de atoparse un barco varado na praia ó sorprenderlle a baixa do mar
65.

A cordal andina, como xa comentamos, pasa tamén por territorio
patagónico chamándose eiqui “Andes patagónicos” ou “Cordilleira
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Austral”, presenta unha altura inferior a de zonas máis ó norte, con
cumios entre os 2000 e 2500 m sobre o nivel do mar e algúns, aínda que
poucos, incluso por enriba dos 3000. Aparece excavada por vales en forma
de U e grandes concas, froito da actividade glaciar, e que son ocupados
con frecuencia por lagos, algúns certamente grandes e que chegan a pene-
trar na meseta. a partir do paralelo 41 cara o sur aparecen os inmensos
campos de xeo, onde os glaciares domiñan a paisaxe. Nesta zona de
aumento importante da humidade se desenvolve o chamado bosque aus-
tral que pode chegar dende os 2000 m de altitude ó norte do lago Nahuel
Huapi ata os escasos 500 na Terra de Fogo.66 Asimesmo, un grupo de serras
baixas e redondeadas, coñecidas como “Os Patagónides” exténdense
desde Neuquén ata o sur do Chubut.

En canto ó clima, poderíase dicir que é frío e seco, diminuíndo a
temperatura conforme nos achegamos máis ó sur. Os invernos son largos
e fríos, con fortes xeadas e, en troques, os veráns son curtos, aínda que
poden chegar a ser cálidos nas zonas máis ó norte, como Río Negro ou o
Chubut. Os ventos domiñantes sopran do oeste e veñen dende o océano
Pacífico cargados dunha humidade que deixan ó seu paso polos Andes,
trocándose de este xeito en moi secos ó chegaren ás mesetas patagónicas
que percorren barrendoas con refachos moi fortes e constantes, o que difi-
culta enormemente o desenvolvemento da vexetación e, por suposto, as
actividades do home67. A persistencia e intensidade destes ventos son a
causa da secura do clima da rexión: as choivas son escasas nas mesetas,
menos de 200 mm, e caen principalmente no inverno, aínda que no sur
da provincia de Santa Cruz e na Terra de Fogo, prodúcense maiores pre-
cipitacións debido a que alí a cordilleira é máis baixa e os ventos do oeste
a cruzan aínda cargados de humidade. Cando soplan as correntes do ar
polar, procedentes das terras antárticas, a temperatura descende fortemen-
te, producíndose xeadas e con frecuencia tamén nevaradas. 

A vexetación patagónica apenas varióu desde a chegada dos pri-
meiros descubridores; é unha estepa moi pobre, formada por pastos duros
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e arbustos moi baixos que non cubre todo o solo. A influencia dos ventos
e da sequedade do clima son determinantes, como xa sinalamos, para a
configuración desta vexetación: os ventos non permiten que as prantas
cobren altura e entón éstas forman como unha especie de almofadóns
coñecidos polo nome de “matas en cojín”. Pola súa banda, a sequedade
fai que a vexetación se caracteríce por posuír unhas follas pequenas e
duras, ás veces espiñentas, e dunha cor verde amarelenta moi caracterís-
tica. Nos vales e cañadóns, lugares de maior humidade e menos presión
do vento, crecen herbas e prantas máis altas, e incluso na Terra de Fogo,
onde as precipitacións son máis abundantes, aparecen pradeiras de her-
bas tenras e verdes.

A fauna tamén é pobre. Entre os carnívoros poderíamos salientar ós
gatos salvaxes, ós pumas ou algunhas especies de raposos. Abundan os roe-
dores: o tuco-tuco, o rato topo ou a lebre -tanto a mara, especie autóctona,
como a europea-, pero quizáis o animal máis característico do medio
terrestre patagónico é un mamífero, o guanaco, animal básico na dieta dos
pobos indíxenas e hoxe en día moi perseguido pola súa pel. A única espe-
cie que podería facerlle sombra ó guanaco sería un ave, o ñandú, da fami-
lia das avestruces, hoxe en día calificada de especie protexida. En canto á
fauna mariña habería que falar tanto dos pingüins como dos leóns, así bau-
tizados polos descubridores españois, e os elefantes mariños, sen esquecer-
nos, por suposto, das baleas, especies moi perseguidas desde o século XVIII
ata ben pouco.

OS PRIMEIROS CONTACTOS ENTRE GALICIA E A PATAGONIA (SS. XVI-XVII)

As primeiras novas que o mundo europeo recibe sobre a Patagonia
referiránse somentes á súa beiramar e virán co gallo da viaxe de Hernando
de Magallanes na procura dunha ruta cara a Especiería dende América. A
expedición do mariño portugués ó servicio da Coroa española sairá do
porto andaluz de Sanlúcar de Barrameda o 20 de setembro de 1519 e xa
no ano seguinte bordeará a costa patagónica e incluso invernará nun dos
seus portos, o de San Xiao. A viaxe magallánica contará cun número
importante de tripulantes galegos, a presencia máis numerosa tras andalu-
ces e viscainos, desenvolvendo, iso sí, as labouras máis humildes na flota
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(mariñeiros, grumetes, criados...).68 Asimesmo, esta primeira viaxe euro-
pea á zona orixinará o nome co que será xa coñecida a partir de eses intres
a rexión, e que está en clara relación coa lexendaria altura dos seus habi-
tantes que, segundo Herrera, “eran más grandes que el mayor hombre de
Castilla” e que por ter os pés deformes, aínda que non desproporcionados
á súa estatura, foron bautizados como “patagones”. 69

Certamente o obxectivo da expedición non era a exploración
daquelas terras, somentes en canto tiveran algunha relación co achado
dun paso cara o Mar do Sur, descuberto anos antes por Balboa, pero o feito
é que a ela lle debemos os primeiros nomes dalgúns dos accidentes xeográ-
ficos da zona, que en xeral están en directa relación co santo do día no que
se tomou terra alí70. Posiblemente é o xa sinalado porto de San Xiao o máis
coñecido desta primeira viaxe por ser o escenario nas relacións de
Francisco Albo ou de Antonio Pigafetta dos tráxicos acontecimentos
derivados en motín e no abandono ó partiren os expedicionarios o 24 de
agosto de 1520, de dous dos cabecillas da revolta, Juan de Cartagena e o
crego Pedro Sánchez de Reina co único sustento dun pouco de viño e
galleta. Nos dóus meses seguintes Magallanes e os seus percorrerán as cos-
tas ó sul de San Xiao, recoñecendo, por exemplo, o río de Santa Cruz ou
o cabo das Once mil Virxes, ata atopar xa no un de novembro o tan dese-
xado paso, bautizado co nome de “Tódolos Santos” e que hoxe se coñece
como “Estreito de Magallanes” na honra do seu descubridor.

As novas terras descubertas quedan rapidamente englobadas nunha
gobernación chamada “Nova León” que nun principio comprendía 200
leguas cara o Estreito, e que foi concedida primeiramente a Simón de
Alcabaza (1534), que partirá dende Sanlúcar o 21 de setembro de 1534
con dúas naves e uns 250 homes entre mariñeiros, soldados e colonos. A
primitiva intención era a de cruzar o Estreito e fundar na costa pacífica a
provincia, pero o mal tempo impedíu a manobra e así en febreiro de 1535
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desembarcará a expedición en Caleta Hornos, lugar bautizado polos des-
cubridores como “Arrecife dos leóns”. Desde xeito, e despóis de erguer
algunhas chouzas e unha pequena capela o 9 de marzal o gobernador
tomou posesión oficial da nova provincia da Coroa española71. Sen embar-
go, a expedición e primeiro intento colonizador da zona, rematou en tra-
xedia pola morte do mesmo Alcabaza en máns duns amotinados e o pos-
terior abandono do establecemento72.

Xa máis tarde, o seu sucesor Francisco Camargo (1539) chegará ata
o Estreito, e incluso nese mesmo ano se creaba unha nova gobernación ó
sul daquel accidente a beneficio de Sancho de la Hoz, seguramente pola
crenza do momento da existencia dun continente naquelas latitudes73. O
certo é que estas gobernacións non foron máis que papel mollado sen nin-
gunha plasmación práctica polo fracaso das respectivas expedicións. Así
Camargo marchou dende Sanlúcar chegando a territorio austral en xanei-
ro de 1539, pero as rebelións que remataron mesmo co asasinato do xefe
da empresa desfixeron calquera resultado positivo. En canto á posterior
expedición, patrocinada polo bispo de Plasencia, e mandada por Francisco
de la Ribera os resultados non foron mellores: a súa marcha, na que parti-
cipaban tres embarcacións, comezou en Sevilla no mes de agosto de 1539
e dos tres barcos un afundíuse, outro retornou e o derradeiro conqueríu
cruzar o Estreito e chegar ó Perú.

Asimesmo, o descubrimento do Estreito foi o punto de partida
doutras empresas de marcado carácter comercial e nas que o porto da
Coruña xogará un papel destacado por ter pola Real Cédula do 24 de
decembro de 1522 privilexio de Carlos I para comerciar coas Molucas,
actividade monopolizada mesmo cunha Casa de Contratación seme-
llante a de Sevilla para o comercio coas Indias Occidentais74. A deci-
sión tomada polo emperador de conceder ese importante privilexio á
cidade galega foi determinada por unha serie de factores, dos que habi-
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tualmente se suliñaba a presión perante o monarca por parte da alta
nobreza do reino (as casas de Lemos, Altamira, Camiña, Benavente,
Pardo de Cela e, sobre todo, os Andrade), manifestada xa na Asamblea
de Melide de 1520, mais semella que foi sobre todo a favorable situa-
ción xeográfica do porto coruñés o punto determinante para entender
esta decisión. Efectivamente, a nova ruta aberta por Magallanes posi-
bilitaba a chegada á terra das especias sen o obstáculo da presencia
portuguesa, e a privilexiada situación da rada herculina respecto ás
demáis do reino, así coma o comercio que dende ela se mantiña cos
países do norte europeo (Inglaterra, Flandes, Francia, Alemaña,
Escocia, Dinamarca ou Noruega) garantía unha mellor saída ás espe-
cias nuns mercados con precios máis elevados. Ademáis, a maior pro-
ximidade do porto galego a eses mercados con respecto ó de Lisboa, así
coma o seu grande calado e a situación nunha comarca capaz de prover
cos suministros básicos e os materiais precisos para a construcción de
naves fixeron o resto75. 

A partir desa decisión, expedicións galegas capitaneadas por Diego
García de Moguer, Jofre de Loaysa ou Simón de Alcazaba76 entre outros,
tentarán abrir a ruta de comercio coa Especiería; a expedición do segundo
foi posiblemente a máis ambiciosa, concedéndoselle importantes privilexios
e poñéndose nas máns dun Comendador da Orde de San Xoán, a quen se
nombrou capitán xeneral da armada e gobernador das Molucas. Xunto a
todo iso, Loaysa contaba cun importante número de barcos –sete-, a gran
maioría construidos nas provincias vascas, e cuns 450 homes, dentro dos
cales se atopaban supervivintes da expedición de Magallanes, entre eles o
propio Elcano, sen dúbida un dos pilares imprescindibles para a nova viaxe.
A flota foi armada e surtida de alimentos e mercadurías nas rías de Coruña
e Ferrol e contaba co apoio dos banqueiros de el rei, os Fugger, así coma dou-
tras personalidades da vida económica do momento, tales coma Cristobal
de Haro, factor da Casa da Especiería, ou Esteban Gómez, e mesmo con
algúns membros da nobreza local, aínda que dunha forma moito menos
importante. As naves partirán da Coruña no 1525 e os seus resultados van
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ser moi pouco alentadores: nas costas patagónicas o mal tempo dispersará á
flota, deixando a Loaysa e Elcano tan só cunha nao, a “Santa María de la
Victoria”, despois, a morte do Comendador e a chegada dos supervivintes a
unhas illas xa en poder dos portugueses consumarán o fracaso77.

A viaxe de Loaysa, e outras de menor calado, manifestaron a grande
dificultade dunha ruta á Especiería polo occidente, dados os perigos da
viaxe e os grandes custes económicos, por iso o emperador Carlos no
Tratado de Zaragoza de 1529 consinte a venda do arquipélago ós portugue-
ses por unha considerable cantidade de diñeiro, decisión que suporá un
freo definitivo ás actividades mercantís coruñesas que, de tódolos xeitos,
foran de pouca entidade ata aquel momento.

A partir da metade do século XVI, poderíase dicir que é a gobernación
chilena a que toma o relevo na labor exploradora no territorio xa que na con-
cepción xeopolítica de Valdivia o Estreito entraba dentro dos límites que
atribuía á sua xurisdicción, pensamento apoiado polas disposicións reais de
1552 ou 1554 que levan efectivamente os límites de Chile ata alí e mesmo
conceden a Jerónimo de Aldarete a gobernación do sur dada con anteriori-
dade, como xa sinalamos, a Sancho de la Hoz. O interese da gobernación
chilena polo territorio queda de manifesto nas exploracións de Juan Bautista
Pasteme (1544), Francisco Ulloa (1553) e Juan Fernández Ladrillero(1557).

O primeiro deles, Pasteme, percorrería aquelas costas con dous bar-
cos coa idea tamén de protexer a unha columna terrestre no paso do río
Pasteme, nembargantes, a peculiar situación chilena e mesmo peruana do
momento non permitiú un afianzamento do conquerido e aínda máis,
incluso se producirá un freo nesa proxección cara ó sur ata 1553 no que se
reanudará con certo ímpetu nun intento de extender a gobernación de
océano a océano.78 Será entón Francisco de Ulloa, home que con anterio-
ridade e a instancias de Cortés explorara as costas de California, quen
levará adiante outra expedición que rematará co descubrimento do
Estreito da Concepción e as illas Chono, e por último, e xa como gober-
nador García Hurtado de Mendoza, Fernández Ladrillero en 1557 explo-
rou de novo o Estreito.
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Sen embargo, o descubrimento feito por Magallanes podía ser unha
arma de dobre fío como axiña deixaron de manifesto as actividades piráti-
cas desenvolvidas sobre todo polos ingleses. A preocupación da Coroa
Católica tras o paso do estreito por Drake no seu mítico “Golden Hind” en
1577 situou á rexión patagónica nun foco de indubidable interese para os
gobernantes peninsulares. Drake ó descubrir o estreito abre ós baxeis ingle-
ses a posibilidade de introducirse na ata o momento inaccesible costa pací-
fica do imperio español nas Indias, un territorio neses intres pouco prepa-
rado para enfrontarse a esas novas complicacións, como queda de manifes-
to na case que absoluta impunidade da que gozou o experto mariño inglés
nas súas accións de saqueo na costa Suroccidental do Pacífico. O temor de
el rei e das autoridades virreinais do Perú aumentaba ó pensaren na inme-
diata posibilidade dun asentamento inglés no Estreito, o que constituiría
unha auténtica plataforma de lanzamento dos piratas, así como un baluarte
eficaz de obstaculización do comercio colonial. Esa circunstancia é posible-
mente a que motivou a expedición que o virrei do Perú organizou inmedia-
tamente despois da chegada de Drake ás costas da súa xurisdicción.
Certamente, o apresto e armamento de dous navíos por Francisco de
Toledo e a súa saída o 11 de outubro de 1579, tiña como obxectivo inme-
diato a persecución do pirata, obxectivo non cumprido, xa que mentres os
barcos españois tentaban a súa captura polo mesmo lugar por onde viñera,
o arteiro capitán decidíu a volta polo cabo de Boa Esperanza. Pero xunto a
ese primeiro obxectivo había outro nada despreciable que era o recoñece-
mento da vía empregada por Drake e que algúns daban por pechada como
consecuencia de supostos cataclismos xeolóxicos.

Ó mando dos dous navíos e co título de “Capitán Superior” atopá-
base D. Pedro Sarmiento de Gamboa, home de orixe galega e que contaba
coa confianza de Toledo79 así coma coa axuda do gobernador do Río da
Prata que recibirá ordes directas de aquel para a colaboración con
Gamboa no caso de ter que invernar nalgún dos portos do seu goberno, así
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como na recollida dos despachos e relatos que lle entregasen, enviándolos
coa maior urxencia80.

A viaxe, en sentido oposto á de Magallanes supuxo, por unha
banda, un recoñecemento máis exhaustivo do Estreito -que o mariño bau-
tizou co nome de “Nai de Deus”- e da rexión patagónica, e por outra a
solemne toma de posesión destes territorios en diversos puntos do seu per-
corrido coa colocación de sinais de propiedade (cruces ou pedras) en luga-
res coma Porto Bermejo, a illa de Santa Inés ou o porto de San Xiao.
Unha vez explorada a costa, Sarmiento de Gamboa considerou o medio
máis axeitado para protexer o litoral Pacífico a fundación en terras pata-
gónicas dunha serie de poboacións, así como o levantamento dalgúns for-
tíns que puideran rexeitar as ameazas inglesas e impedir o seu paso polo
Estreito. Poderíase dicir pois que a instalación na zona de poboacións non
respondía a uns criterios económicos senón máis ven a unha necesidade
estratéxica de pechar o paso ata aquel intre franco cara a beiramar oriental
española nas Indias.

Con este propósito marchou o explorador a España onde chegará o
16 de agosto de 1580 atopando na corte gran receptividade á súa proposta.
De feito, a información ofrecida por Gamboa tradúcese nunha rápida res-
posta de Felipe II e os seus conselleiros que proxectan a fundación na
rexión de colonias metade agrícolas, levando poboadores destros no tra-
ballo da terra, e metade guerreiras, coa participación asimesmo de solda-
dos e imaxinamos que dotando ó mesmo tempo de armamento tamén ós
colonos, para deste xeito crear unha zona militarizada capaz de trocarse
nunha forte coiraza cun marcado carácter intimidatorio que supuxera un
freo ás correrías inglesas. A idea inmediata era a construcción de dous for-
tes, un na entrada do Estreito e outro a un tiro de arcabuz do primeiro que
á vez que protexía ó outro defendía ós poboadores das acometidas dos pira-
tas, xa que os indíxenas patagones non causaban preocupación dada a
docilidade amosada en anteriores viaxes. Asimesmo, o monarca levará
adiante unha política de reforzamento da beiramar chilena, o país máis
castigado por Drake nas súas incursións81.
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Os planos das fortificacións correron a conta das expertas máns do
italiano Tiburcio Spanoqui mentres que para dirixir as obras directamente
naquelas terras a Coroa confiou no enxeñeiro tamén trasalpino Xan
Bautista Antonelli que ata aquel intre servira nas fortificacións do reino
de Valencia. Os fortes chamaríanse Norte e Sul e no caso de non ter a sufi-
ciente xente como para erguelos os dous á vez faríase primeiramente un
no lugar de máis ventaxa e altura, é dicir o do sul.

Sarmiento convertiráse da mán das decisións filipinas no goberna-
dor e capitán xeral do Estreito, se ven a dirección da armada que o levaría
a él e ós seus colonos a dirixirá Diego Flores de Valdés. Certamente a orga-
nización e posta a punto dos barcos facíase con evidente lentitude pese ao
perigo, semella máis que probable, dunha expedición inglesa que tentara
apropiarse do territorio. Por fín, a comezos de xaneiro do 1582 parte a
escuadra de 23 navíos do porto de Sanlúcar cuns tres mil homes segundo
a narración de Sarmiento82; o número de poboadores sería duns 187
varóns, a grande maioría solteiros, 30 mulleres e 21 rapaces, xunto con
algúns frades destinados a evanxelizar ós nativos e auxiliar espiritualmen-
te ós colonos.

A verdade é que, ben polas desafortunadas circunstancias nas que se
moveu a expedición (tormentas, combates perante os ingleses, tensións
entre os dirixentes...) ben pola incompetencia de Valdés, elemento éste
último esgrimido por a nada obxectiva pluma de Gamboa, o feito incues-
tionable é que a expedición rematou en sonoro fracaso. Aínda así, Ribera,
que sustituíu ó seu comandante cando éste marchou de regreso cara
Sevilla conseguíu desembarcar no punto convenido a Gamboa e a 399
persoas (108 soldados, 58 mariñeiros e 111 poboadores dos que 13 eran
mulleres, 11 nenos e dous frades) iso sí, con provisións escasas para apenas
seis meses e con dous buques maltreitos, “La Trinidad” e a “Santa María
de Castro” como única axuda.

De tódolos xeitos Gamboa non se desanimou, e a pesar das grandes
dificultades que tiña que aturar cumpriu as ordes dadas en España fundan-
do, xa no 1584, tras unha volta a Río de Xaneiro en busca de axuda, dúas
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poboacións, unha na entrada do Estreito, preto da praia onde desembar-
caran, e que se chamará “Nome de Xesús”, e outra chamada “San Felipe”
na honra do rei. Nembargantes, as difíciles condicións nas que se funda-
ron os dous establecementos deron como resultado o fracaso de proxecto,
sobre todo tras a captura de Gamboa polos ingleses cando se dirixía a
Pernambuco na procura de apoios83.

O fracaso destas fundacións e da defensa do Estreito derivará nunha
suba no número de expedicións estranxeiras polo país, quizáis a máis sig-
nificativa podería ser a de Schoulten e Le Maire que descobren o Cabo de
Fornos o que de novo acentúa a miopía da administración española ó no
concebir outra entrada cara o Pacífico agás o Estreito de Magallanes. Tal
achado motivará unha pronta reacción española coa viaxe dende Lisboa
dos irmáns Gonzalo e Bartolomé García Nodal —ámbolos dous galegos de
Pontevedra— en 1618, que bordearán toda a Terra de Fogo e se atoparán
máis ó sul do Cabo de Fornos coas illas de Diego Ramírez, traendo ó seu
regreso abundantes mapas e relacións do explorado. Pero como dixemos a
de Schoulten e Le Maire non será a única expedición: primeiro ingleses
(Thomas Cavendish84, Richard Hawkins, Jonh Cook, Edward Davis...) e
logo tamén holandeses (Simón e Bartolomé Cordes, Oliverio Van Noot,
Hendrick Brower, John Narvorough...) empregarán ó longo dos séculos
XVI e XVII esa vía para chegar as apetecibles costas do virreinato do Perú
ou mesmo na procura do galeón de Manila.

Xunto ás expedicións tanto españolas como doutros países, xa sexa
de recoñecemento ou meramente de paso cara o Pacífico, foi paseniña-
mente consolidándose na imaxinación dos conquistadores unha imaxen
ben distorsionada da realidade patagónica, algo semellante ó que aconte-
cera, por exemplo, co mito do Dorado noutras rexións do imperio ameri-
cano. Neste caso “o Dorado patagónico” era unha cidade misteriosa cha-
mada “Cidade dos Césares” que foi colleitando cada vez máis sona ó longo
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do século XVI ata aparecer nos ollos dalgúns colonizadores do XVII como
unha verdade irrefutable. Parece ser que tal fábula comezou a difundirse
tras a viaxe ó Río da Prata de Caboto en 1525, foi precisamente un dos
capitanes deste, concretamente Francisco César, quen nunha relación
hoxe perdida narrou como tras internarse desde o Río da Prata no conti-
nente, chegou a contemplar unha cidade chea de riquezas; o apelido do
viaxeiro servirá para darlle nome a aquel lugar idílico.85

A localización daquela lexendaria urbe situábase nalgún lugar dos
Andes patagónicos a medio camiño entre a provincia de Cuyo e o
Estreito, servíndolle de fortificación unha gran lagoa, de moitas leguas de
lonxitude, chamada “a lagoa de Payagüe”, e construída nun país onde as
neves eran azuis, rosadas e negras86. Naquela paisaxe idílica habitaba,
segundo as lendas, unha confederación de tres poboacións, compostas por
uns mil españois e un número tamén importante de indios chiquitos e
doutras tribus. A primeira das vilas chamábase “Los Hoyos”, a segunda “El
Muelle “ e a derradeira “Los Sauces”, aínda que se coñecían xeralmente
co xenérico nome de “Cidade dos Césares” ou “Trapalanda”. Todos fala-
ban da súa inexpugnabilidade polas moitas defensas e artillería que as
rodeaban, das súas casas con teitos ó xeito español ou das súas incompa-
rables igrexas, as máis ricas do mundo, cos seus tellados cubertos de prata
maciza. Dese mesmo material eran case que todos os utensilios da vida
cotiá: as olas, os coitelos ou mesmo os sachos ou os arados, e é que a rique-
za daqueles homes era tal que ata os seus asentos nas casas eran de ouro. 

A orixe do seu nacemento tiña respostas diversas: algúns pensaban
que fora erguida por españois fuxindo dos araucanos tras o desastre de
Osorno, outros sinalaban como fundadores ós tripulantes de tres das catro
naves que en 1523 cruzaron o Estreito e dos que non se soubera nada
dende aquela, e mesmo había quen os identificaba con aqueles colonos
abandonados á súa sorte nas poboacións fundadas por Sarmiento de
Gamboa87. A forza daquelas invencións chegou a tal extremo que en 1605
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Hernandarias de Saavedra levará adiante unha expedición en toda regra
para descubrila, obxectivo que, claro é, non conqueríu, e mesmo no 1642
a Coroa, informada da existencia daquela mítica cidade, mandaralle ó
gobernador riopratense que lle cobrase tributo ós seus moradores.

Como xa dixemos con anterioridade, visións como as que eiqui
comentamos non eran para nada estranas na América da conquista;
exemplos hainos e abundantes: o Dorado, as illas fantásticas do Océano
Tenebroso, a lenda do paxaro Roc e do polbo Kraken, o mito dos caribes,
a fábula dos xigantes e os pigmeos, a fonte da eterna xuventude, as ama-
zonas, a Serra da Prata88, etc, son consecuencias dunha maneira peculiar
de ver a vida duns homes que se atopan de súpeto cuns novos territorios,
cunhas civilizacións e unha fauna e vexetación absolutamente descoñeci-
das para eles, que contempran como algúns elexidos (Cortés en México
ou Pizarro en Perú) conquistan grandes imperios e conquiren impresio-
nantes riquezas en metais preciosos, uns homes influenciados por mitos da
cultura clásica ou indíxena, ou mesmo polos libros de cabalerías e que
contempran como moitos daqueles ideais e moitas daquelas aventuras que
leran ou das que escoitaran falar preséntanse ante os seus ollos, e queren
levar adiante grandes empresas para súa honra e para maior honra da
monarquía católica. Por suposto, un dos elementos imprescindibles para
que se asente con forza unha destas lendas é a existencia dun territorio
apenas explorado e incluso un tanto lonxano que non permita a inmedia-
ta constatación e comprobación do mito, despois diso non faltarán homes
máis ou menos lerchos que xuren ter contemplado aquela grandiosidade e
mesmo ter pasado alí algún tempo, e xa temos o mito servido e consolida-
do. Aínda así, e tras algunhas expedicións rematadas en fracaso, a lenda
da cidade dos césares foi pouco a pouco perdendo vixencia ata caer prác-
ticamente no esquecemento.

Nos anos finais do século XVII as autoridades españolas en Bos
Aires volveron de novo a vista cara á beiramar patagónica: concretamen-
te no 1683 o gobernador da provincia da Prata, D. José Herrera
Sotomayor, enviará unha representación a Carlos II para facer ver ó rei a
necesidade da conversión dos indios que poboaban todos os territorios
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costeiros dende o porto bonaerense ata o Estreito, nun intento de novo
de asegurar aqueles territorios ante posibles usurpacións dos inimigos da
Coroa. A resposta veu axiña, e así por Real Cédula do 21 de maio de
1684 encomendábase ó xesuíta Diego Altamirano, procurador das pro-
vincias xesuíticas do Paraguai e do Tucumán, a misión catequizadora dos
indios, para o cal se lle dotaba dunha escolta de 50 soldados; nembargan-
tes, as misións nunca pasaron dos territorios habitados polos indios pam-
pas e os serranos aínda que cuns resultados esperanzadores89.
Precisamente esos bos resultados fixeron que Felipe V, pola Real Cédula
do 6 de decembro de 1741, reforzara aqueles establecementos e ordenara
a entrada por fin nas terras dos patagones para que a labor misioneira pui-
dera chegar ata as terras magallánicas, e así o pai xesuita Juan José Rico
obterá dous anos máis tarde o apoio da Coroa e do gobernador bonaeren-
se D. Domingo Ortiz para levar adiante unha expedición dirixida pola
súa congregación, xunto coa escolta militar correspondente, para explo-
rar as costas patagónicas e fundar onde mellor fora un novo establece-
mento. A expedición, mandada polo tenente de navío D. Joaquin de
Olivares y Centeno, partirá do porto de Bos Aires un 6 de decembro de
1745 con tres cregos: José Quiroga, Matías Strolb e José Cardiel, este últi-
mo aínda obsesionado coa idea de descubrir a cidade dos césares. O
obxecto da viaxe era sinalar o punto máis axeitado para levar adiante
unha fundación e para tal fin recoñeceuse o Porto Desexado, San Xiao,
a badía de San Gregorio ou o cabo de Matas, introducíndose tamén no
interior da rexión na procura de almas que socorrer, máis as súas primei-
ras incursións saldáronse sen atopar ningunha pegada de vida humana e,
quizabes o máis alarmante, sen descubrir otra cousa que terra desértica
sen bosques, nin leña e sen apenas auga. Aínda así, e a pesar duns resul-
tados tan desalentadores, o certo é que ó longo de 1746 e 1747 os xesuítas
continuaron as súas viaxes por terras patagónicas, achegándose ata a cor-
dillera, aínda que con resultados certamente discretos nas súas misións
evanxelizadoras. A perda da confianza da Coroa na orde xesuítica, que
derivará na súa expulsión de todos os territorios dependentes da monar-
quía católica, tamén terá a súa consecuencia en terras patagónicas, de
feito, unha Real Orde de 4 de outubro de 1766 supuxo a sustitución dos

Victor Manuel Castiñeira Castro - Alfredo Martín García

56

89 PÉREZ DE GUZMÁN, J.: Opus cit.,p. 34.



xesuitas por frades franciscanos nas tarefas de divulgación do cristianismo
e aculturación dos pobos indíxenas, situación que non variou, ou cecais
empeorou, os resultados obtidos ata o momento.

Precisamente un dos xesuítas expulsados, o irlandés Thomas
Falkner, publicará ó seu regreso a Inglaterra un libro titulado “Descripción
da Patagonia e das partes adiacentes da América meridional” alabando as
excelencias das terras patagónicas e animando ás autoridades británicas á
súa conquista, dada a facilidade que aquela acción tería de levarse a bo
porto ó ser un territorio prácticamente indefenso. Evidentemente, non
hai que sobrevalorar a obra do irlandés como xa fixeron algúns autores90

case que outorgándolle ó libro a facultade de trocar a política española e
mesmo inglesa na zona, nin moito menos: a obra de Falkner supuxo, e esto
é algo case que indiscutible, un mellor coñecemento da rexión patagónica
pola opinión pública das Illas Británicas e, se se quere, un toque de aten-
ción para as autoridades españolas do risco que supoñía ter aquelas terras
do imperio tan pouco custodiadas, pero o certo é que no século XVIII, e
sobre todo a partir do reinado de Carlos III, as prioridades xeopolíticas das
potencias europeas estaban a sufrir algúns cambios de singular importan-
cia e que levarían da súa mán unha nova valoración duns territorios ata o
momento claramente marxinais no panorama imperial hispánico na
América.

OS INTENTOS ILUSTRADOS DE COLONIZACIÓN: 

OS COLONOS GALEGOS NA PATAGONIA (S. XVIII)

Hai, como xa apuntamos, unha serie de antecedentes no mesmo
século XVIII ás políticas poboadoras desenvolvidas na Patagonia no rei-
nado de Carlos III: desde as Reais Cédulas do 24 de novembro de 1743 e
do 23 de xullo e 30 de decembro de 1744, ás viaxes de recoñecemento dos
pais Quiroga, Cardiel e Strobel na década dos corenta, a de Domingo de
Basavilbaso a San Xiao no 1751, as expedicións entre 1767 e 1769 do
tenente de fragata Manuel Pardo, o capitán de fragata Domingos Perlier e
o tenente de navío Francisco Gil e Lemos, o informe de 1773 que sinalaba
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a necesidade de conquistar e colonizar o deserto ó sul do Río da Prata e
incluso as expedicións que con este propósito se fixeron a comezos da
década dos setenta. Pero, sen dúbida, é a Real Orde do 24 de marzal de
1778 a que supuxo xa un decidido propósito de levar adiante a tarefa, ó
ordear a Coroa ó virrei e ó intendente de Bos Aires que dispuxeran coa
maior brevidade todo o necesario para fundar un establecemento na badía
de San Xiao91.

Esta premura á hora de levar adiante o proxecto está en clara rela-
ción coa situación política do momento que empurra á monarquía espa-
ñola a unha necesidade de salvagardar ós seus territorios austrais da pre-
sión levada adiante, sobre todo, por Gran Bretaña. Nese contexto o rei-
nado de Carlos III significa a derradeira tentativa de revalorizar o imperio
español en América perante a presión inglesa, non só no sul do virreinato
da Prata senón en todos aqueles territorios nominalmente baixo á súa
xurisdicción pero que aínda podían trocar de mans sen un reforzamento
do seu control. De tódolos xeitos, o caso riopratense semella ser o máis
característico, e ven marcado pola chamada “crise das Malvinas” que
supón un toque de atención ás autoridades españolas ante o verdadeiro
perigo das intencións inglesas na zona.

A situación xerada naquel arquipélago non é outra cousa que un
capítulo máis nas continuas friccións hispano-inglesas ó longo da “paz
armada” que se desenvolve entre o Tratado de París de 1763 e a declara-
ción de guerra de 1779 e, segundo a opinión de Gil Munilla, de acontecer
uns anos antes, cando a ruta dos galeóns aínda era o Golfo de México,
probablemente a fundación dunha colonia inglesa nas Falkland, non pasa-
ría de ser unha usurpación máis, pero acontecendo despóis da creación da
ruta do cabo de Fornos e, sobre todo, no momento no que a política espa-
ñola estaba volcada na reorganización da administración americana para
extraer o máximo proveito do comercio colonial, a presencia inglesa
naquelas terras era inadmisible para os intereses españois 92.
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As illas foran descubertas hacia 1600 polo holandés Sebald de
Weert e desde ese momento recibiron a visita de diferentes expedicións
doutros mariños, tanto da mesma nacionalidade como, sobre todo, ingle-
ses e franceses, pero sen ningún obxectivo de poboalas ou de constituir
algunha base naval nelas. De feito, o primeiro intento serio acontecerá no
pleno século XVIII por parte dun francés, Bougainville, que no 1764 leva-
rá adiante unha polémica expedición que provocará certas tensións nas
relacións diplomáticas entre España e Francia e a primeira toma de con-
ciencia por parte dos gobernantes españois da importancia estratéxica
tanto do arquipélago como das costas patagónicas; así, o conde de Aranda
no seu famoso Informe do 11 de agosto do mesmo ano consideraba vital o
control daquelas illas así como o reforzamento defensivo da beiramar da
Patagonia cunha serie de establecementos que pecharan ó paso ós domi-
nios americanos no Pacífico. Para tal fin se suxería a constitución de sen-
das colonias na Badía de San Xiao, Porto Desexado, Punta dos Leóns e
Badía de San Matías.

Pero o perigo estaba máis preto do que os conselleiros de Carlos III
pensaran nunca, xa que nese mesmo ano de 1764 tamén chegaba as illas
sudamericanas unha expedición inglesa ó mando do capitán Byron, plata-
forma para unha posterior misión colonizadora dirixida polo capitán Mac
Bride e que chegará ó seu destino no 1766 fundando Port Egmont. Non é
o noso propósito levar adiante eiqui unha relación exhaustiva dos acon-
tecementos desenvolvidos daquela, pero antóxasenos de indubidable inte-
rese salientar as liñas xerais dun proceso que, sen dúbida algunha, tivo
unhas consecuencias ben definidas na rexión patagónica. O feito é que as
novas recibidas na corte dunha posible instalación inglesa nas Malvinas
significou a revalorización xa definitiva dunha zona que, como quedaba xa
de manifesto no informe de Aranda, chamaba xa a constituírse nun
obxectivo de grande interese para a Coroa, polo que a reacción española
non se fai agardar e tras algúns intentos fracasados por localizar o estable-
cemento inglés, a flotiña do xefe da escuadra no Río da Prata, Madariaga
desaloxa pola forza ós ingleses no mes de xuño de1769. A partir dese
acontecemento a tensión internacional e o clima prebélico se expande
polas cortes europeas, aínda que o carácter un tanto dubitativo do posicio-
namento francés e a consciencia española da súa incapacidade para
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enfrontarse neses momentos a Inglaterra derivaron nunha saída diplomá-
tica o 22 de xaneiro de 1771 coa devolución española de Port Egmon
aínda que sen recoñecer a soberanía inglesa sobre as illas. As posteriores
circunstancias políticas na Norteamérica británica significaron o abando-
no do asentamento no 1774 e o alonxamento alomenos momentáneo do
perigo británico na zona93.

A política levada adiante a partir destes intres por Carlos III e os
seus colaboradores estará determinada pola necesidade de considerar a
vertente atlántica sudoriental como un punto capital, xa que a súa pose-
sión permitiría o disfrute tranquilo das posesións españolas no Pacífico,
polo que éste será o xérmolo do lento pero progresivo espallamento desde
Lima e Bos Aires ata as terras meridionais americanas, e froito desta nova
importancia da rexión será a constitución do virreinato do Río da Prata
en 1776 fronte as aspiración marítimas inglesas e territoriais portuguesas.
Asimesmo, esta nova situación significou o comezo da efectiva incorpora-
ción da Patagonia como parte integrante do imperio hispánico, sendo o
seu proxecto de colonización o medio empregado para conquerir dito
obxectivo. Xunto cos obxectivos estratéxicos, sen dúbida os máis impor-
tantes, a instalación de colonos nas terras patagónicas debería a súa vez
xerar a explotación das riquezas da zona, fundamentalmente, a pesca da
balea e as salinas.

O 8 de maio de 1778 o conde de Floridablanca elevou a Galvez un
proxecto de colonización da zona en toda regra que completaba a Real
Orde xa citada do 24 de marzal do mesmo ano e que significará a base das
disposicións que entón se adoptaron para levar adiante o proxecto coloni-
zador. Decidíuse así fundar dous establecementos, un na Badía Sen Fondo
e outro na de San Xiao, así como tamén “en los demás parajes que en lo suce-
sivo sean adaptables y se determinen”, en cada unha destas vilas el rei deci-
díu designar para o seu goberno a un comisario superintendente en cada
unha delas cunha xurisdicción moi ampla territorialmente falando, así
como unha serie de competencias ben definidas en canto a labouras de
recoñecemento do territorio, supervisión do erguemento de construccións
defensivas, etc. Para a Badía de San Xiao a Coroa designará como comi-
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sario a D. Juan de la Piedra e para Badía Sen Fondo a Francisco de
Viedma94. Os límites das súas competencias quedarán establecidos pola
autoridade virreinal en 1780: a superintendencia do Río Negro abarcaba
desde o cabo San Antón ó porto de Santa Elena, exclusive éste que xa
dependía da de San Xiao95. A responsabilidade de dispoñer todo o nece-
sario correu a conta do virrei Vertiz e máis o intendente de Bos Aires, e
precisamente Vertiz foi quen decidíu fundar xunto coas dúas poboacións
sinaladas pola corte outras dúas, a primeira no Río Colorado e a segunda
no Porto Desexado, establecementos éstes dependentes dos anteriores.

A pesar dun suposto pouco interese por parte das autoridades rio-
pratenses en decembro de 1778 está a expedición lista para partir, iso sí,
cunha serie de problemas que marcarán a misión: por unha banda a esca-
seza e mala calidade das subsistencias embarcadas e por outro o persis-
tente enfrontamento entre Viedma e De la Piedra polos seus poderes
semellantes, xermolo de futuras agrias discursións. A comezos de xaneiro
do seguinte ano chegan a un golfo descoñecido que bautizan co nome de
San Xosé, na península Valdés e alí comezan a erguer o primeiro esta-
blecemento mais as tensións entre os comisarios agrávanse de tal xeito
que cando De la Piedra regresa a Bos Aires coa misión de recoller axuda
para a nova instalación é suspendido momentaneamente nas súas fun-
cións polo virrei ata que se solucionase o xuízo promovido polas acusa-
cións de Viedma. Mentres acontece esto en terras americanas, en
España estase a desenvolver unha labor de recluta de colonos para os
novos establecementos.

Neste proxecto xogará un papel moi importante Galicia, tanto por
ser a poboación deste reino a que maioritariamente estaba destinada á
empresa como por ser un dos seus portos, o da Coruña, o punto de saída
das futuras expedicións, aproveitando os Correos Marítimos con Bos
Aires. O proxecto comezou mediante a Real Orde do 22 de Xuño de 1778,
dirixida polo Ministro de Mariña Galvez ó Intendente de Galicia D. Jorge
Astruadi onde entre outras cousas se dicía o seguinte:
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“(...) en las provincias del Río de la Plata serán muy convenientes algunas
familias de España que se hallen bien instruidas en todas las labores del campo y
otras faenas correspondientes a la mejor enseñanza de cosas domésticas, para que
con su ejemplo pueda lograrse, que aquellos naturales lleguen a la perfección que
se desea en todas las partes que componen un buen vecino del pueblo“96

Certamente non era este o primeiro movemento migratorio de
carácter institucional na Historia de España, temos por exemplo, os inten-
tos colonizadores no reino de Granada nos tempos de Felipe II ou xa no
século XVIII o proxecto de poboación de Montevideo en 1725 con fami-
lias galegas e canarias, sen esquecer na propia Península Ibérica a famosa
colonización da Serra Morena no mesmo reinado de Carlos III con colo-
nos alemáns e flamencos. Sen dúbida aquela idea de “colonizar é poboar”
que será tan famosa ó longo do século XIX en moitos gobernos tanto euro-
peos como americanos, xa tiña unha especial significación para os gober-
nantes ilustrados do XVIII español. 

A colonización proposta polas autoridades borbónicas, como reflic-
te o texto, tiña ademáis certos compoñentes pedagóxicos e de espalla-
mento da arte agrícola; para tal efecto se encargaron de conta da Coroa
unha serie de arados, douscentos “ó estilo do reino de Galicia” e uns cin-
cuenta diseñados polo enseñeiro Fernando de Ulloa, inspirados no fran-
cés chamado de reinversión e que se levaría como prototipo ás terras
patagónicas97. De tódolos xeitos, esa idea de conquerir bos labregos que
puideran ensinar ós autóctonos non deixaba de ser unha pretensión
pouco real xa que, por unha banda, as condicións para a agricultura nas
terras que se ían colonizar distaban moito de ser boas e, por outra, a cali-
dade tanto técnica como incluso persoal dos reclutados non era a precisa
para levar a bo termino ese obxectivo. Non deixa tampouco de ser curio-
so o certo secretismo das autoridades á hora de informar os futuros colo-
nos do lugar de destino; como xa dixemos con anterioridade, os funcio-
narios borbónicos soen falar de expedicións cara o Mar da Prata, destino
moito máis apetecible e coñecido, pola experiencia dos Correos coruñe-
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ses, que unha lonxana Patagonia cunhas condicións de habitación moito
menos desexables. 

A idea era a de reclutar familias pobres do reino ou o que Cornide,
ilustrado galego moi interesado no proxecto, consideraba “pobres par-
ciais”, é dicir, labregos para quenes “la propiedad es casi desconocida pero que
disponían de tres o cuatro fanegas de tierra en arrendamiento, auxiliados de
algún telar de lino o del jornal que gana en las culturas de las viñas”98, a respos-
ta destes infelices, termo empregado polo propio intelectual, ante a posi-
bilidade de prosperar nas terras americanas non podería ser outra ca de
volcarse no proxecto. Para tal fin se pedía ó Intendente que levara adiante
unha política de propaganda das excelencias da expedición, propaganda
que nos primeiros tempos tivo uns resultados notables en canto a capta-
ción, como amosa a primeira expedición con vinteunha persoas de orixe
galega. Non hai que esquecer a ventaxas que ofrecía a Coroa para os
voluntarios, facilitándolles “habitaciones, útiles para la labor, tierras en
propiedad, una o dos yuntas para su beneficio, semillas para sembrar y se
les mantendrá un año contado desde que se pongan en los nuevos estable-
cimientos a que se les destine aquel Virrey”.99

A primeira partida de colonos amosou xa as deficiencias da utiliza-
ción dos Correos coruñeses para o seu transporte, dada á súa imposibilida-
de de levar a todos nunha mesma viaxe; a alternativa será o flete de
embarcacións particulares100. O primeiro embarque privado o configurarán
cento corenta e seis persoas, veciños da Coruña e Ferrol, e na maioría dos
casos de orixe galega101. O interese dos galegos polos seguintes edictos foi
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cada vez menor, así no terceiro deles tan só ían oitenta e seis poboadores,
a maioría desta orixe pero xa cun grupo importante de solteiros proceden-
tes doutras rexións. Tal situación provocou a extensión do edicto fora do
estricto marco galego: no principado de Asturias, Castela e León, cuns
resultados máis alentadores. De este xeito, A Coruña acolleu a un número
importante de familias chegadas ata aló despois de vender todo canto
tiñan e xerando grandes gastos de manutención e aloxamento nunha
cidade que non estaba preparada para facelo, e menos nun longo período
de tempo como esixiú o bloqueo causado pola guerra con Inglaterra102. En
1779 decidíuse non admitir máis familias, aínda que seguiron chegando, e
no 1784 terá lugar o derradeiro embarque.

O resultado en cifras sería de 2332 enrolados, algúns foron despedi-
dos por inútiles, outros morreron, desertaron ou foron destinados ó exér-
cito, quedando 2028 colonos dos que 1956 partiron dende o porto hercu-
lino en doce expedicións, chegando a Montevideo, primeiro punto de
contacto coa América española, un total de 1921. De todos aqueles decla-
rados como útiles tan só un 25% eran galegos, procedentes na súa grande
maioría, máis do 75%, da actual provincia da Coruña, seguida moi de
lonxe pola de Pontevedra

103
. Esta non esperada reacción dos galegos ante

a “oportunidade de ouro” que lles brindara a Coroa non tiña explicación
para os ilustrados do momento: Galicia era un reino no que a emigración
xa xogaba un papel importante na segunda metade do século XVIII, coñe-
cido é o informe do mesmo Campomanes falando da súa preocupación da
marcha de galegos cara a Portugal, ¿acaso non era lóxico captar aquel
fluxo migratorio cara a zonas despoboadas da propia monarquía católica,
conquerindo deste xeito rematar coa perda de súbditos e reforzar a posi-
ción española en determinados territorios?, e aínda máis, ¿non sería rela-
tivamente doado atraer a esas xentes cunhas condicións ventaxosas?; as
dúas ideas semellaban seren ben lóxicas, pero algo fallou nos plantexa-
mentos da administración borbónica. A explicación é doada: o primeiro
gran erro foi plantexar a expedición como unha emigración de tipo fami-
liar cando os galegos estaban afeitos a moverse de forma individual e
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cunha preminencia aplastante do compoñente masculino104, ademáis a
idea dun asentamento definitivo non estaba acorde tampouco coas prác-
ticas tradicionais de emigración estacional ou polianual e, por último,
aquela visión de Cornide das malas condicións de vida do labrego galego
non debe confundirse coa miseria no estricto sentido da palabra105.

Entrementres todo aquelo acontecía en Europa, a vida no forte de
San Xosé se desenvolvía nun mar de dificultades: xunto coas peculiarieda-
des do medio físico, a escasez de auga e alimentos e o mal estado destos fai
necesaria a marcha de Viedma ata Montevideo deixando ó mando ó seu
irmán Antonio xunto cos colonos destiñados ó futuro establecemento de
San Xiao106. En abril de 1779 chegarán ata o Río Negro fundando alí o forte
de Nosa Señora do Carme, preto da actual cidade de Viedma, pero as pena-
lidades no forte de San Xosé non desaparecerán, nin moito menos, ós pro-
blemas xa sinalados engádeselles o terrible inverno e o escorbuto, o que fai
que o propio Antonio Viedma decida marchar a Montevideo deixando no
enclave somentes a nove homes: a primeira tentativa remataba en fracaso.

Pero Antonio Viedma, nomeado como sustituto de De la Piedra,
non se da por vencido e ó ano seguinte adéntrase de novo en terras pata-
gónicas, percorrendo ás súas costas ata chegar ata Porto Desexado, onde
invernan para ó comezar a primavera dirixirse a San Xiao onde, pese as
pérdidas de materiais e provisións, funda un novo enclave chamado
“Floridablanca”. Esta vez, as decisións burocráticas aconsellarán o seu
abandono como amosa a Real Cédula de agosto de 1783, pola cal se ordea
o seu desaloxo e a destrucción das construccións erguidas para evitar a súa
utilización polos posibles intrusos doutros países. O troco no goberno
virreinal e a chegada de Loreto supuxo o cambio da visión de Bos Aires
con respecto os establecementos patagónicos que se tentan de novo
potenciar, sen embargo o intento do novo virrei de manter o establece-
mento en San Xiao chegará tarde dada a prontitude das autoridades de
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Floridablanca en cumprir as ordes reais; así que tras o abandono dese
emprazamento en xaneiro de 1784 tan só quedarán na Patagonia o forte
de San Xosé na Península Valdés, e o de Nosa Señora do Carme en Río
Negro: ben diferente será a sorte de cada un deles. O de San Xosé, tamén
coñecido como “Estancia de el rei”, foi resistindo con atrancos ata 1810,
enfrontándose os máis que frecuentes ataques dos indíxenas; precisamente
un destes “malóns” foi o que rematou definitivamente co emprazamento.
Efectivamente, o 7 de agosto de 1810, os indios atacaron por sorpresa o
forte, que neses intres compoñíase dunhas 50 persoas, sacrificando a 15
delas e escravizando ás restantes; tan só houbo cinco superviventes que
conseguiron chegar ata Carmen de Patagones107. Por contra, o establece-
mento de Río Negro perdurará e se convertirá na base de operacións de
diferentes expedicións de recoñecemento do interior patagónico, pero a
vida tampouco será doada; alí adicándose os seus colonos fundamental-
mente á agricultura de autoconsumo.

Ante o fracaso da colonización da Patagonia os colonos procedentes
de España foron destinados ás fundacións que levaba adiante nas provin-
cias do Paraná e Paraguai. San Antón de Padua, Concepción do Uruguai,
Nosa Señora do Rosario e San Xosé. Como queira que estas familias tiñan
subsidio polo rei mentres non foran asentadas definitivamente, o
Intendente de Bos Aires chamará a atención do Virrei Vertiz polo impor-
tante gasto que supoñían, un gasto que alcanzaba os 21429 pesos e 3 reais,
e polo tanto propoñía levar ás familias ata As Minas Douro de
Maldonado; o Virrei acollerá con agrado a proposta mandando a construc-
ción de dúas vilas na zona que serán poboadas fundamentalmente por
asturianos, tamén reforzará outras poboación xa existentes con outros
colonos, como por exemplo San Carlos, Pando e Canelones. Pero non
todas estas familias serán definitivamente instaladas por Vertiz, o marqués
de Avilés aínda se atopará cunha serie delas que continuaban a vivir das
arcas reais, polo que encomendará a Félix de Azara a fundación dunha
vila nas proximidades da fronteira con Brasil; así nacera Batoví, no río
Ibicui, con oitenta individuos108. Os sobrantes intalaránse na cidade de
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Montevideo, na colonia de Sacramento ou en pequenas localidades fron-
terizas como gardas dos territorios do imperio.

Aínda se podería falar dun derradeiro intento de instalación espa-
ñola na Patagonia nas últimas décadas do XVIII, aínda que neste caso
máis que dun proceso colonizador trátase do intento de controlar a riqueza
piscícola das costas da rexión e evitar deste xeito ó seu aproveitamento
por outras potencias. Estamos a falar do proxecto de asentar na zona unha
compañía privilexiada adicada á pesca: a Real Compañía Marítima, fun-
dada en 1789 co obxectivo non só da caza e pesca de pinnípedos senón
tamén da súa industrialización para obter aceites e coiros dos animais
mariños109. O lugar axeitado para a construcción da factoría será Porto
Desexado, polo que a partir de 1790 comezaráse o traballo de erguela
naquel punto, e nin o frío inverno nin o escorbuto semellaba que puidera
desbaratar o proxecto. Pronto comezaron as actividades pesqueiras e a
producción de aceites e coiros a un ritmo bo pero que non logrou cubrir
os gastos dunha administración moi deficiente. A pesar de todo iso, a
Coroa estaba altamente interesada no bo termino do proxecto e incluso
pensou no establecemento de colonos na zona, así como dun presidio,
ideas nunca concretizadas na práctica; de tódolos xeitos a instalación per-
vivirá ata 1806 momento no que unha fragata inglesa destruirá as edifica-
cións; pouco despois e ante o panorama das invasións inglesas, os poboa-
dores de Porto Desexado serán trasladados a Río Negro rematándose defi-
nitivamente o proxecto.

A CONQUISTA DO DESERTO: A PATAGONIA NO SÉCULO XIX

O fracaso de tódalas tentativas na época colonial por poboar a
Patagonia fixo que o achegarmos á independencia das provincias do Río da
Prata a situación da rexión apenas variara nada desde o seu descubrimento
por Magallanes. A preocupación dos gobernos arxentinos a partir de entón
por controlar a zona é importante; a idea era a mesma que no virreinato:
era necesario o establecemento de colonias na zona para asegurar a súa
soberanía perante as aspiración doutros países, fundamentalmente Gran
Bretaña e Chile, e ademáis era de capital importancia o seu control para
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acabar coas incursións dos indios nas “zonas civilizadas” da república. Esta
preocupación pola fronteira xa se atopa mesmo na Primeira Xunta de
goberno que comisionará ó coronel Pedro Andrés García para que leve
adiante un recoñecemento dos límites ó sul da xoven república para reunir
información e atopar as mellores solucións ó problema. García na súa rela-
ción apostará pola colonización do deserto como único medio de consoli-
dar o control da zona e incluso se mostrará partidario dunha política paci-
fista e amistosa cos indios, unha política máis de integración que de elimi-
nación. Efectivamente, a colonización do territorio será a vía máis acepta-
da pola opinión pública arxentina, mais a situación demográfica da repú-
blica neses intres impedirá conquerir ese obxectivo; temos que pensar que
a poboación total de Bos Aires e o seu entorno era de 32618 habitantes110

un número de xentes demasiado escaso para plantexarse en serio unha
forte política de colonización dos espacios baldeiros. A idea de constituir
unha segura fronteira coa creación dunha liña de fortes, xa estudiada na
época virreinal111, foi de novo plantexada polo coronel García en 1813,
dividindo a operación en dos etapas: a primeira levaría a fronteira ata o Río
Colorado para, nunha segunda fase, chegar ata o Neuquén. A idea gozará
da aprovación incluso do Director Supremo, Gervasio Posadas, pero as cir-
cunstancias políticas deixaron aquelo noutro proxecto máis sen resposta na
práctica, como de feito acontecerá coas sucesivas propostas do mesmo
García ou doutros homes como Francisco Xavier de Viana.

Os temores dunha intervención estranxeira na zona axiña quedarán
xustificados coa incorporación das Malvinas á órbita do imperio británico.
Tras a expulsión dos ingleses de Port Egmont en 1771 e despóis daquela
importante crise diplomática o arquipélago arxentino integrouse sen dis-
cusión no imperio español, aínda así a principal preocupación dos seus
gobernadores será a de asegurar a súa defensa, principalmente da capital,
Porto Soidade, e asegurar os recursos pesqueiros fronte as incursións, cada
vez máis intensas, dos barcos pesqueiros ingleses e norteamericanos; coa
independencia as illas pasaron a mans arxentinas sen ningunha protesta
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ou reclamación británica, polo que a súa posterior intervención puido ser
motivada polo temor do control daquela zona por outra potencia, cecais
os Estados Unidos112. Baixo o goberno de Lois Vernet, creceu a explota-
ción dos recursos gracias á chegada de novos colonos, fomentándose deci-
didamente a gandería con resultados certamente interesantes: nos anos
vinte Porto Soidade contaba cunhas 12000 cabezas de gando vacuno e
máis de 4000 de gando cabalar. O único punto negro eran os cada vez máis
intensos conflictos cos barcos baleneiros ingleses e norteamericanos que
mesmo provocou algún que outro conflicto internacional, o máis famoso,
o do apresamento por unha corbeta arxentina dun deses barcos norteame-
ricanos, fixo tomar conciencia ó goberno británico da conveniencia da
incorporación das illas ó seu imperio pola riqueza das súas costas e, sobre
todo, pola súa importancia estratéxica113.

Deste xeito, en agosto de 1832 parte a corbeta británica “Clío” co
obxectivo de “exercer alí os antigos e incontestables dereitos que corresponden a
S.M. e obrar naquel paraxe como unha posesión que pertence á Gran
Bretaña”114. Desde o principio a tarefa británica será a de continuar coa obra
de explotación dos recursos da zona e impedir que outros países se aprovei-
ten da riqueza do seu litoral, para tal fin en 1838 fundarase a “Falklands
Islands Association” que tomará ó seu cargo á explotación da colonia.

Xunto ós problemas cos británicos outro elemento de capital impor-
tancia para entender o desexo de control das terras ó sul de Bos Aires esta-
ban os malóns dos indíxenas. Cada vez máis acorralados polos brancos e
presionados tanto nesas terras coma nas do veciño Chile, os indíxenas se
converteran en inimigos perigosos para a república e os seus colonos. A
partir de comezos do século XVIII o amplo territorio patagónico se repar-
tira entre dous grupos étnicos; un deles era o auténtico patagón, de lingua
teguelche, coñecido por Magallanes facía xa uns séculos, un grupo moi
pouco evolucionado xa que non pasara da etapa de cazador. O outro, de
lingua mapuche, e que se ven superpoñer ó primeiro, proviña da cordillei-
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ra, formando parte da familia araucana, un grupo moito máis evoluciona-
do culturalmente, coñecendo a agricultura e ata a industria do texido,
ademáis de ser un pobo moi guerreiro.115 Estes araucanos chegaron ata a
Patagonia polos vales preto da cordal andina de Neuquén e o sur de
Mendoza, ocupando a parte septentrional do propio Neuquén, onde en
contacto cos pobos autóctonos formaron un grupo mixto, iso sí domiñado
pola raíz araucana, denominado “os pampas”. Desde alí comezou a arte-
llarse á súa máquina bélica, apoiada fundamentalmente polo cabalo salva-
xe que foi o vehículo que os introducíu paseniñamente nas mesetas aus-
trais desprazando pouco a pouco ó sustrato teguelche, que sobrevivíu nas
zonas máis ó sur da rexión. En resume, serán este grupo araucano, xunto
có que poderíamos chamar “mestizo” —mezcla de sangue teguelche e
araucana— os principais protagonistas das incursións en malóns polo
territorio domiñado polo branco, producíndo por unha banda inestabili-
dade nas zonas atacadas, ademáis de perdas importantes na cabana gandei-
ra, un dos seus principais obxectivos. Por outra banda, ninguén ignora que
moitas veces estas incursións indíxenas eran fomentadas polos traficantes
das fronteiras coa idea de beneficiarse do material roubado sen importarlle
para nada o derramamento de sangue que elo producía116.

Neste primeiro tercio do século XIX será a campaña de Rosas en
1833 ata o Río Colorado o intento máis importante para eliminar o pro-
blema das incursións indias. Non se trataba dunha expedición con obxec-
tivos poboacionales senón dunha campaña militar en toda regra que, sen
embargo, somentes solucionará o problema momentáneamente tras o
acordo cos principais xefes indíxenas, estragándose de este xeito unha boa
oportunidade para o desprazamento efectivo da liña fronteiriza117; de feito,
á caída de Rosas en 1852 os problemas de novo comezan agudizados polo
clima da guerra civil entre unitarios e federais, polo que non será ata a
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1861, conquerida a unidade nacional, cando xa os gobernos de Bos Aires
poden concentrarse nos graves problemas xerados no deserto, aínda que a
guerra con Paraguai de novo freará momentaneamente estes esforzos. Os
elementos básicos dos diferentes gabinetes destos anos era, por unha
banda, fomentar a inmigración do exterior para así ter unha poboación o
suficientemente forte como para acometer a ocupación dos territotios
baleiros e, por outra, primar os intentos dunha relación pacífica cos indí-
xenas. Neste sentido a chegada ó ministerio da guerra do xeneral Xulio
Arxentino Roca, en decembro de 1877, suporá un cambio decisivo dada
a súa ardente defensa da confrontación armada como único medio para
extender e asegurar a fronteira perante a Confederación Araucana.
Paralelamente o perigo chileno cada vez faise máis evidente, sobre todo
tras a declaración do goberno de Santiago das terras ó sur do río Santa
Cruz como parte do seu territorio nacional118, a intervención semellaba ter
que ser urxente, como mesmamente dirá o propio Roca ante o Congreso
Nacional:

“(...) la importancia política de esta ocupación se halla al alcance de todo
el mundo. No hay argentino que no comprenda en estos momentos en que
somos agredidos por las pretensiones chilenas, que debemos tomar posesión real
y efectiva de la Patagonia.”119

O proxecto de Roca, tras largos debates parlamentarios apróbase, e
pola lei nº 947 autorízase ó goberno a dispoñer dos fondos necesarios
para levar á práctica a lei de 1867, lei que no seu tempo quedara simple-
mente en papel mollado, e pola que se establecía a liña fronteiriza nos
ríos Negro e Neuquén. Ó mesmo tempo planéase o paulatino asentamen-
to de colonos a medida que a fronteira vai avanzando e para tal fin, a lei
dispón as condicións de venda das terras, o seu tamaño e outras especifi-
cacións ó respecto.

A campaña militar levarase adiante en dous etapas: a primeira, cha-
mada “Campaña Preliminar”, comezará en xullo de 1878 e consistirá en
campañas de acoso constante ás tolderías indíxenas. A segunda etapa, “A
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Campaña do Río Negro”, ó mando do propio ministro, chegará ó obxec-
tivo proposto nos pláns eliminando o problema indíxena e levando a fron-
teira ata o Río Negro: as portas da Patagonia quedaban abertas. De feito,
no mesmo 1878 crearase a Gobernación da Patagonia, dependente do
Ministerio de Guerra, como un instrumento de control do territorio ante
as inxerencias, sobre todo, chilenas.

De feito, ata aquelas datas, e como estamos a poñer de manifesto ó
longo de todo este capítulo, a Patagonia apenas tiña zonas habitadas por
colonos; a única herdanza do pasado colonial atopábase no Río Negro e
era o resto daquel forte erguido polos españois co nome de “Forte do
Carme”, o certo é que o enclave será por moitos anos unha illa en territo-
rio indíxena, unha zona que vivíu, na práctica, á súa propia sorte, sen ape-
nas axudas do goberno e que dará lugar as poboacións de Mercedes, sede
das autoridades da gobernación patagónica e que cambiará o seu nome
polo de Viedma na honra do seu fundador, e Carme de Patagóns. Por
outro lado, no ano 1865 asentaranse no val do Chubut 153 colonos pro-
cedentes do País de Gales e que xogarán un importante papel na vida da
futura provincia arxentina. 

De feito, a primeira tentativa colonizadora galesa na Patagonia, xa
acontecera uns anos antes: hacia 1854 un inglés afincado en Bos Aires,
Daniel Gowland, fundou e presidíu ata a súa disolución a chamada
“Compañía Explotadora e Colonizadora do Chubut” e enviou no buque
“Explorer” a un grupo de colonos desa nacionalidade ó baixo val daquel
río, pero a experiencia rematou en fracaso ante a pouca preparación da
expedición e as disensións internas dos seus membros. Dous anos máis
tarde o Comité para a emigración galesa de Liverpool plantexou ó gober-
no arxentino a instalación na zona dunha nova colonia coa condición de
posuír xustiza e goberno propio, formando algo así como unha república
federada coa Arxentina, oferta non aceptada polo gabinete sudamericano
que sí garantía a posesión de terras aló e a liberdade de relixión120. Este
interese galés pola súa marcha cara a Patagonia pode resultar a primeira
vista un tanto estrano, sen embargo, as terras patagónicas, amosadas pola
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propaganda dos axentes arxentinos naquel país, aparecían para moitos
galeses como o lugar onde conquerir unha prosperidade material dificil de
acadar na súa terra; de feito a grande maioría deles procedían duns secto-
res laborais -eran mineiros e metalúrxicos- que padecían no momento
importantes crises. Tampouco hai que esquecer as pretensiones doutro
importante grupo, sobre todo dos conductores das xestións da emigración,
de erguer na rexión arxentina algo así como unha “Nova Gales”, onde
poder manterse as institucións, os costumes, a cultura e ata as leis galesas,
lonxe da cada vez maior presión da cultura inglesa. Sen embargo, pouco
despóis, o cónsul arxentino en Liverpool reabría as conversacións e o seu
goberno, agobiado neses intres pola guerra con Paraguai e o reforzamento
das posicións araucanas optóu por aceptar algunhas das peticións galesas;
así acordou entregar a cada familia terras de 25 “cuadras” -unhas 43 hec-
táreas-, máis un subsidio de apoio en abastecementos e alimentos para
unha colonia no baixo val do Chubut, preto do mar. Nesta actitude maís
favorable das autoridades arxentinas, quizáis tamén desconfiantes dunha
colonia de súbditos ingleses tan preto das Malvinas, xogou un importante
papel D. Guillerme Colesberry Rawson, político destacado no panorama
arxentino e decidido impulsor do proxecto; de feito donará do seu propio
peto 1000 libras para aquela instalación. Así non será xa ata 1865 cando
verdadeiramente a colonización vai ir adiante coa chegada a Porto
Madryn de 152 persoas e coa posterior fundación de “Yr Hen Amdiffynfa”
(ou “Old Fostress”) o 15 de setembro dese mismo ano, localidade que pos-
teriormente cambiará o seu nome polo de Rawson na honra do seu bene-
factor. As dificultades non foron poucas e as desercións tampouco, pero a
verdade é que tras uns primeiros anos de importantes penalidades as colo-
nias subsistiron e incluso os galeses comezaron a espallarse polo territorio
desde os dous primitivos núcleos de Madryn e Rawson, como queda de
manifesto no primeiro asentamento en Trelew en 1871, o de Gayman tres
anos máis tarde, o de Dolafon en 1880 ou os de Esquel en 1885 e Trevelin
na mesma década, e incluso chegan a costear dos seus fondos a construc-
ción dun ferrocarril na zona para achegar a producción do val do Chubut
ata o mar121. Esta consolidación e espallamento das colonias galesas pro-
dúcese coa axuda de novas expedición chegadas dende Gales como a de
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1886 ou a de 1911, a derradeira de todas. Curiosamente, as colonias gale-
sas non tiveron importantes altercados cos indíxenas, nin sequera antes da
Campaña do Deserto, a razón pode estar no carácter máis pacífico das tri-
bus da rexión en contraste cós belicosos da rzona pampeana ou da cordi-
lleira122.

Precisamente, tras a Campaña do Deserto, o triunfo militar abríu o
acceso colonizador á Patagonia, aínda que nun primeiro momento a vista
dos colonos concentrouse sobre todo nas mellores e máis accesibles terras
da Pampa. Foi somentes a partir dos anos finais da década dos oitenta,
cando a casi totalidade das terras pampeanas xa estaban adxudicadas e a
especulación elevara moitísimo o prezo das que quedaban, cando se volven
a vista cara os territorios do sur, e ante iso, o goberno estableceu os dereitos
dos ocupantes das terras e as garantías do fisco e dos particulares; fixoo
mediante un decreto relativo á equidade dos precios dos arrendamentos
segundo localidades e a donación de lotes de terras a cidadáns estranxeiros
nacionalizados coa condición de poboarlos personalmente 123. A esta oferta
atenderán un bó número de súbditos británicos, deixando a un lado o dito
xa sobre os galeses; así, por exemplo, ó extremo sur da Patagonia chegan
importantes grupos de poboadores procedentes das Malvinas, traendo con
eles unha raza de ovella chamada “malvinera” que axiña se espallará por
todo o territorio. Xunto á malvinera introducíronse outras especies de ove-
llas, na maioría das veces da man dos propios británicos. Pero esta primeira
inmigración tampouco supuxo unha grande activación do mercado das
terras patagónicas; non será ata 1893, pola lei 3053, cando de feito produ-
ciráse o reparto da meirande parte das terras da rexión orientadas funda-
mentalmente á cría de ovellas, vendéndose 2517274 hectáreas, grandes
latifundios que moitas veces caerán nas mans destes británicos que forman
importantes compañías na zona, e ata incluso algunhas importantes com-
pañías públicas do Reino Unido contarán con amplas extensións de
terras124.
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O derradeiro aporte de importancia á rexión antes das transforma-
cións acontecidas ó longo do século XX, será a dos bóers sudafricanos que,
de feito, xogarán un destacado papel nos primeiros anos de vida de
Comodoro Rivadavia. A fundación da futura cidade, que nos primeiros
tempos non pasou de ser un pequeno poboado, aconteceu no ano 1901
por decreto do goberno arxentino, dada a súa privilexiada situación no
fondo do golfo de San Xurxo como porto para dar saída á producción da
Colonia Sarmiento. Este cativo foco poboacional recibirá un ano máis
tarde a inxección da inmigración bóer, dirixida por Conrado Johanes
Neethile Visser e co decidido apoio do goberno de Bos Aires que vía nelo
a adquisición dun grupo humano altamente especializado na gandería e
que sería quen de dominar unha paisaxe tan hostil125. Precisamente, a
escasez de auga era unha das máximas preocupacións dos novos colonos,
e a súa insistencia ante as autoridades bonaerenses para conquerir pros-
peccións na zona derivará no descubrimento dos ricos xacementos petro-
líferos da rexión e na revitalización do enclave. 

En 1884, e pola lei 1532, o territorio dividírase nas gobernacións
de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Chubut e Terra de Fogo. A década
dos oitenta será tamén o comezo do lento poboamento da rexión, coa
instalación de pequenos caseríos que terán moitas dificultades para o seu
desenvolvemento, comezando polas características do terreo, do clima e
tamén pola práctica incomunicación que sufrirán ante a nulidade dunha
mínima rede de camiños. Esta situación agrávarase a medida que baixa-
mos cara o sur, onde a maior distancia provocará un retraimento da acti-
vidade poboadora, ademáis a carencia dunha política clara levada adian-
te polos diferentes gobernos arxentinos, fixo da colonización patagónica
un esforzo básicamente individual con todas as dificultades que elo con-
leva.126
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O DESCUBRIMENTO DO PETRÓLEO E A SITUACIÓN XERAL DAS
EMPRESAS PETROLÍFERAS

Como comentabamos no anterior capítulo, a chegada dos bóers e o
seu establecemento naquel pequeno asentamento chamado Comodoro
Rivadavia, suporá indirectamente, un cambio insospeitado non só para a
nova poboación, senón tamén para o resto da Patagonia. A terrible secura
da zona non doblegou ós novos colonizadores, aínda que conscientes das
dificultades que a escasez de auga xeraba, pediron con insistencia ó gober-
no prospeccións co fin de rematar co problema; a petición será finalmente
atendida trocándose para sempre a vida na rexión. Efectivamente, cando
o técnico Humberto Beghín comece en xullo de 1907 as labouras de per-
foración non se podía imaxinar o drástico cambio que aquela acción pro-
vocaría no entorno, xa que o 13 de decembro do pozo borbollará petróleo,
comezándose deste xeito un proceso irreversible, cunha primeira conse-
cuencia no decreto do presidente Figueroa Alcorta prohibindo as perten-
zas mineiras privadas nun amplo radio127:

“Queda prohibida la denuncia de pertenencias mineras y concesión de
permisos de cateos en el puerto de Comodoro Rivadavia. Territorio del Chubut;
en un radio de 5 leguas kilométricas, a todo rumbo, contándose desde el centro
de la población”.128
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Con esta medida o executivo pretendía obter o control das reservas
perante as inxerencias estranxeiras, aínda que quizáis nun primeiro
momento e seguindo unha política xa tradicional no país, non se pensara
nunha explotación directa do achado, de ahí que a lei número 7059, dic-
tada no 1910, non dispuxera resoltamente unha explotación pola conta
do Estado, senón máis ben a reserva dunha zona de 5000 hectáreas dentro
da cal non se concederían pertenzas mineiras nin permisos de explotación
e cateo a lo menos polo termo de cinco anos. Pero esta nova lei, a pesar
disto, autorizaba a división da zona en seccións de 625 hectáreas que serí-
an ofrecidas en licitación pública para a súa explotación, e somentes en
último termo, establecíase que:

“El Poder ejecutivo podrá también reservar una o más de las porciones
mencionadas, destinándolas a la explotación directa por administración y utili-
zando sus productos principalmente para usos de la armada y ferrocarriles
nacionales” 129.

Parece pois evidente cal era o comportamento do goberno arxenti-
no tras uns primeiros intres de incertidume; de feito, a lei 7059 deixou
sen efecto a prohibición gubernativa do ano 1907 sobre denuncias nun
radio de 25 kilómetros da poboación de Comodoro, e isto motivou a che-
gada de novo á autoridade mineira de numerosas solicitudes de cateo ó
redor da zona de 5000 hectáreas establecidas pola nova lexislación.
Nalgúns dos permisos de cateos concedidos entón establecéronse traba-
llos de perforación por empresas particulares, pero a gran maioría delas
caducaron sendo de novo adxudicadas a outras persoas que tampouco
levaban adiante traballos; ante esa situación, que o Ministerio de
Agricultura considerou un atranco para o desenvolvemento da riqueza
pública, o goberno optou por unha volta a un control máis forte da zona,
e así polo decreto de 9 de maio de 1913, estableceuse unha zona moi
extensa dentro da cal quedaría prohibida a denuncia de minas. Os seus
límites eran ó norte o paralelo que pasa polo Pico Salamanca, ó sur a
fronteira que separa o Chubut da provincia de Santa Cruz, ó oeste outra
liña imaxinaria a 30 km do centro petrolífero e ó leste as augas xurisdic-
cionais do Océano Atlántico. Pese a estas intencións, na práctica a situa-
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ción non variou un chisco, xa que a nova lei somentes tería vixencia
naquelas terras aínda de propiedade fiscal e a maioría dos terreos situados
na zona do decreto de 1913 estaban xa divididos en lotes e enaxenados a
particulares, polo que as concesións de cateos se mantiveron en grandes
extensións de modo que nada se conqueríu agás impedir as explotacións
particulares nunha cativa faixa de terra ó redor da reserva da explota-
ción. Outra cuestión foi a referente ó alcance do decreto sobre as solici-
tudes de permisos de cateo dentro dos territorios fiscais que naquelas
datas estaban en vías de concesión; a actitude do goberno neste tema foi
a de arquivalas todas sin máis trámite, o que desencadeou algunhas pro-
testas sen apenas consecuencias na práctica.130 Neses primeiros anos, o
progreso da industria arxentina capitaneada polas empresas estatais foi
decepcionante, quedando moi alonxado o obxectivo de reducir sustan-
cialmente as importacións de petróleo, que viñan fundamentalmente de
México e Estados Unidos; os ambiciosos plans non se cumpriron sendo a
producción local ata 1914 tan só un 7% das necesidades do país. Aqueles
resultados poderíanse explicar por unha serie de factores, coma por
exemplo a negativa do Congreso a proporcionar máis fondos pola reper-
cusión directa que tería na suba dos impostos e as dificultades de obter
persoal cualificado e equipos, sobre todo na época da Gran Guerra 131.

O mandato de Yrigoyen, entre os anos 1916-1922, foi quizáis menos
nacionalista con respecto ó petróleo que os seus predecesores conservado-
res, non rexistrándose ningunha oposición á presencia dun sector privado
dominado polos intereses estranxeiros. Baixo o seu goberno, as compañías
privadas aumentaron a súa parte da producción dun 3% a un 20%. De
tódolos xeitos, os seus esforzos por reformar as leis do petróleo baterán
contra un Senado moi contrario e elas. Sen dúbida, a súa maior contribu-
ción será a creación dunha nova xunta de supervisión e administración do
petróleo estatal, a Dirección Nacional de Xacementos Petrolíferos Fiscais,
máis coñecida con posterioridade como YPF.

Xa no goberno de Alvear semella que as condicións internacionais
eran máis propicias para a importación de equipos petrolíferos, ísto unido
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á revitalización de YPF da man da eficaz xestión do xeneral Enrique
Mosconi, fixo que a producción petrolífera comezara a crecer a bo ritmo,
xerándose asimesmo as infraestructuras necesarias para o mellor desenvol-
vemento da industria petrolífera arxentina; así, en 1925 abrirase a gran
refinería na Prata e ó longo daquela década YPFirá artellando a súa propia
rede de venda ó por menor de gasoliña e queroseno. Sen embargo, esta
expansión da compañía pública non supuxo un freo ó desenvolvemento
do sector privado nin moito menos, senón que éste foi aínda maior que
aquel, como amosan os datos da producción para 1928 onde as empresas
privadas xa chegan ó 38% da producción total.132 De entre todas elas des-
tacaba unha norteamericana, a Standard Oil, que era asimesmo a primeira
importadora de petróleo no país, ademáis de controlar as principais canles
de distribución interna e ser a empresa líder na venda de combustible para
os coches. Dominaba tamén a zona salteña, comezo dunha ampla rexión
petrolífera controlada pola compañía e que chegaba ata Bolivia, país onde
tiñan os dereitos exclusivos de perforación e explotación. A producción
petrolífera pois crecía pero tamén o consumo interno, polo que a depen-
dencia do exterior seguía a ser un feito inconstatable e unha causa funda-
mental para explicar o xurdimento dun amplo debate a nivel nacional
sobre a necesidade ou non dun monopolio sobre a industria petroleira.

En xaneiro de 1924 o executivo dictou novos decretos de reserva de
zonas de explotación, prohibindo a admisión de solicitudes de cateo en
32.380.000 Ha., incrementándose en xullo ata os 40 millóns de hectáreas
a imposibilidade de explorar novas zonas de petróleo. As empresas privadas
que gozaran de certa liberdade ata 1924 mostráronse en desacordo coas
medidas adoptadas polo goberno polo beneficio que reflictía na empresa
estatal, e no Santiago do ano 1927 o Gremio de Compañías Industriais do
Petróleo dirixirá á Cámara de Diputados a súa particular análise da situa-
ción con certos tintes catastrofistas; nela din, entre outras cousas, que das
37 compañías que se fundaron co obxectivo de extraer petróleo tan só 13
permanecían activas, e delas somentes 3 tiñan unha producción digna133. O
motivo deste aparente declive debíase, segundo eles, ós decretos de zonas
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de reserva, polo que as súas reclamacións vanse basear na necesidade de
que o goberno lles conceda novas terras para buscar xacementos e, ade-
máis, que se faciliten as condicións técnicas e xurídicas indispensables para
que se poidan levar adiante estas novas prospeccións.

No segundo lustro da década dos vinte, e no medio dunha forte loita
publicitaria entre as compañías privadas e YPF pola supremacía, comezou
a espallarse pola opinión pública unha forte hostilidade perante os estran-
xeiros na industria nacional e, por suposto no petróleo. Curiosamente,
Yrigoyen e os seus, que se amosaran no seu goberno máis abertos ó sector
privado que os seus predecesores, tentaron explotar ese sentimento no seu
proveito, prometendo no 1927 poñer tódolos xacementos de petróleo
baixo o control do Estado que tamén tería o monopolio do refinado, os sub-
productos e a súa distribución. A explicación deste fenómeno veu por dúas
razóns fundamentais: por unha banda o crecente grao de antiamericanismo
da sociedade arxentina neste período e, por outra, a consideración do
monopolio do petróleo como o fin de tódolos males do país (a eliminación
das débedas externas, a obtención por parte dos industriais dunha fonte de
enerxía barata, o fin de boa parte dos impostos indirectos, etc.). 

A campaña desenvolveuse fundamentalmente contra a Standard
Oil, máis os “irigoyenistas” coidábanse moito de atacar os intereses britá-
nicos, que tamén tiñan participacións no petróleo mediante a Royal
Ducth Shell. Semella que Yrigoyen tentaba darlle a estes o primeiro posto
como importadores de petróleo e proveedores de equipos, unha concesión
que reduciría o déficit da balanza comercial de Gran Bretaña con respecto
a Arxentina e que podería frear unha posible marcha británica na procura
dos mesmos productos que ofertaba a república pratense no seu propio
imperio. 

A EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA DE COMODORO RIVADAVIA

Neste contexto histórico é onde temos que enmarcar o proceso de
configuración de Comodoro Rivadavia como un núcleo poboacional de
importancia no marco patagónico da man dos seus importantes xacemen-
tos que, de feito, marcarán a súa vida ata a actualidade. A importancia
destes no panorama xeral arxentino era incuestionable, por exemplo os
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datos da producción total de petróleo na República Arxentina ó longo de
1929 non deixan lugar ás dúbidas:

Zona                                         Producción                   %

Comodoro Rivadavia                   1.297.508                       86´9

Praza Huincul                                  162.675                       10´9

Salta                                                   32.858                         2´2

Mendoza                                                   25                         0´0

TOTAL                                        1.493.066                     100´0

FONTE: elaboración propia a partir dos datos da Dirección Xeral de Minas (Bos Aires 1930)

Comodoro Rivadavia aportaba case que o 87% da producción total
petrolífera do país nesas datas nas que o desenvolvemento da industria
petroleira era xa un feito. De tódolos xeitos, e a pesar desta preeminencia
incuestionable no panorama arxentino tiveron que pasar moitos anos
desde o descubrimento do petróleo ata a conversión da localidade nun
foco económico de importancia no país. Poderíase dicir que desde 1907
ata 1910 os traballos, levados adiante pola empresa estatal, concentráron-
se na exploración do territorio e a perforación de novos pozos para medir
a magnitude do achado; foron intres de traballo esgotador marcado polo
inconveniente da escasez de auga. A pouca producción era amoreada en
depósitos naturais na terra, en represas ou en tanques australianos por non
ter medios máis axeitados, ademáis esa pequena producción tamén viña
dada pola imposibilidade da súa evacuación masiva da zona, polo que se
decidíu invertila na rexión, ben como combustible para as caldeiras ou os
traballos de perforación e extracción, ben vendendoa ó ferrocarril do esta-
do que ía desde Comodoro ata o Lago Bos Aires.

O 24 de decembro de 1910, catro meses despois da lei 7059, o
goberno por Decreto do seu presidente Sáenz Peña, designará a primei-
ra Comisión Administradora á cal lle confían os traballos dos xacemen-
tos, dándolle a denominación de “Dirección Xeral de Explotacións do
Petróleo en Comodoro Rivadavia”. Este Decreto é o que, de feito, abre
as portas da explotación petrolífera na zona e nel queda plasmada a
decisión do executivo de ensaiar a explotación directa da zona reserva-
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da. Moi cedo, concretamente no mes de febreiro de 1911, a Comisión
Administradora plantéxase unha serie de obxectivos a desenvolver:
comezar o estudio do proxecto dun porto para a localidade, resolver os
problemas coa auga, adquirir a maquinaria e materiais necesarios para
unha axeitada explotación, aumentar o número de perforacións, e
encomendar ó enxeñeiro Alberto Schneidewind a misión de viaxar ata
Europa e os Estados Unidos co fin de contratar un técnico bo coñece-
dor dos segredos da explotación petrolífera e tamén para adquirir os
materiais de máis urxente necesidade (máquinas perforadoras, tanques,
bombas,...). Pero a pesar de todas estas boas intencións o certo é que o
grande atranco para o bo termo destes obxectivos será a escasez de car-
tos, quizabes pola momentánea desconfianza das autoridades de Bos
Aires cara unhas explotacións que ata aquel momento non deran os
resultados apetecidos.

Para resolver estes importantes atrancos económicos, a Comisión
tentará presionar ó goberno con innumerables peticións de cartos extras,
e para tal fin non dubidarán en facer informes ben esaxerados, engrande-
cendo as excelencias do xacemento:

“Con el resultado de los trabajos efectuados en 1911 y principios de 1912
la Dirección recogió suficientes datos y experiencia para convercerse y demos-
trar que los Yacimientos de Comodoro Rivadavia eran de los más ricos y exten-
sos del mundo y persuadida de que los trabajos no se podrían realizar con éxito
y con economía haciendo obras parciales, incompletas y deficientes, formuló un
proyecto en Julio de 1912 para desarrollarlo en los años 1913 y 1914 (...)”

134

O fragmento está recollido dun memorandum de abril de 1913 da
Comisión co obxectivo xa sinalado de atraer o interese do executivo e
conseguir unha importante inxección inversora que puidera facer posible
os proxectos deseñados para a zona. Ademáis, a Comisión subscribe nel a
política levada adiante polo goberno de frear as concesións a empresas pri-
vadas que segundo ela, producían unha “acción perturbadora” no ámbito
petrolífero. O certo é que manifestos coma este fixeron mella no goberno
que, pouco a pouco, comezará a interesarse en serio polo proxecto aínda
que, por suposto, invertindo sempre menos do que a Comisión pedía.
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O verdadeiro desenvolvemento das explotacións comodorenses
comezará a partir de 1914, é dicir, desde que se fixo efectivo o despacho
do petróleo por buques-tanque e tamén polas facilidades que o goberno
comezaba a dar coa entrega de material de perforación e a autorización da
venda do cru dos xacementos estatais; os seus beneficios, por decisión
gubernativa de 1917, poderán ser invertidos íntegramente en melloras
para a explotación, aínda que de tódolos xeitos a producción da empresa
continuará a ser decepcionante. Tamén a partir do 1916 as compañías pri-
vadas asentadas na zona comezarán a producción de petróleo cuns resul-
tados, iso si, ben cativos polo momento.

A creación o 3 de xaneiro de 1922 da “Dirección Xeral de
Xacementos Petrolíferos Fiscais” dependente do Ministerio de
Agricultura e á que se lle engadirán os xacementos doutra zona patagóni-
ca, os de Praza Huincul, abrirá unha nova etapa na explotación petrolífera
comodorense, sobre todo tras a designación do xeneral enxeñeiro Enrique
Mosconi como Director Xeral de YPF.

Mosconi levou adiante unha ampla reforma dunha empresa que, ata
o momento, aumentara a producción, aínda que os resultados económicos
non eran os desexados pois a explotación do producto non se facía co
mínimo de gastos necesario. O novo director tentará con éxito unha pro-
funda reestructuración en tódalas instalacións en canto ós gastos e ós
métodos de traballo e un maior aproveitamento das posibilidades do pro-
ducto, e froito disto último será a construcción dunha importante pranta
refinadora no Prata. Este plan de reformas suporá un innegable progreso
de YPF no conxunto xeral arxentino, sufrindo unha importante transfor-
mación que a levará a ser unha empresa capaz de competir con éxito no
mercado interior, convertíndose deste xeito nun modelo a seguir por
outros países de Iberoamérica135; esta nova situación, por suposto, tamén
deixará pegadas na área comodorense onde tiña ata esas datas un predo-
mínio incuestionable. Aínda así, tamén a década dos vinte suporá un
importante crecemento en canto á producción por parte das empresas pri-
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vadas asentadas na zona que, paseniñamente, irán reducíndo as desventa-
xas con respecto á súa rival pública:

Ano                       YPF              Compañías Privadas     TOTAL
1907                      16.000       100´0                           -            -                 16.000

1908                 1.820.937       100´0                           -            -            1.820.937

1909                 2.989.937       100´0                           -            -            2.989.188

1910                  3.293124       100´0                           -            -            3.293.124

1911                 2.082.460       100´0                           -            -            2.082.460

1912                 7.461.495       100´0                           -            -            7.461.495

1913               20.732.808       100´0                           -            -          20.732.808

1914               43.794.614       100´0                           -            -          43.794.614

1915               81.580.174       100´0                           -            -          81.580.174

1916             129.780.450         94´3             7.771.000        5´7        137.551.450

1917             181.704.151         94´4           10.667.000        5´6        192.371.151

1918             197.573.800         91´9           17.280.675        8´1        214.854.475

1919             188.092.800         89´0           23.187.675      11´0        211.280.475

1920             226.544.590         86´5           35.338.675      13´5        261.883.265

1921             277.807.000         85´2           48.179.869      14´8        325.986.869

1922             343.810.400         76´3         106.609.615      23´7        450.520.015

1923             400.048.190         76´5         122.770.976      23´5        522.819.166

1924             544.367.370         74´9         182.211.025      25´1        726.578.395

1925             609.272.310         65´2         323.872.111      34´8        933.144.421

1926             720.242.620         59´4         492.245.438      40´6     1.212.488.058

1927             792.363.790         61´5         494.599.260      38´5     1.286.963.050

1928             811.931.270         62´3         491.155.980      37´7     1.303.087.250

1929             807.212.954         62´2         490.295.016      37´8     1.297.507.970

TOTAL   6.394.622.495         69´2     2.846.184.315      30´8    9.240.806.810

FONTE: elaboración propia a partir dos datos da Dirección Xeral de Minas (Bos Aires 1930)

A táboa de demostra estas afirmacións; efectivamente, contempla-
mos como ata 1916, as empresas privadas en Comodoro non comezaron a
extraer cru para a súa comercialización; ata aqueles intres e mentres YPF
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ía pouco a pouco aumentando a súa producción, a política das empresas
non públicas fora a de tentar apropiarse da maior cantidade posible de
terras para á súa futura explotación. O ano 1916 pois convírtese no ver-
dadeiro comezo da producción privada en Comodoro, iso sí, cuns resulta-
dos cativos se os comparamos coa producción total dos xacementos petro-
líferos fiscais: tan só un 5´7% da producción petrolífera da zona proverá
de todo o conxunto das empresas privadas. Será a década dos vinte cando
éstas consegan un pulo significativo, achegándose ó final do período ata
case un 40% da producción total; aínda así a importancia de YPF no con-
texto comodorense é indubidable, primeiramente porque se ben a empre-
sa vai perdendo ó longo da década porcentaxes de producción con respec-
to ó total da zona, o certo é que esta baixada porcentual non o é dende o
punto de vista da producción bruta, onde YPF segue avanzando ó longo
da época. Ademáis, a empresa pública é quen a finais dos vinte de levar o
grande peso da producción da rexión, é dicir, ela soa posúe o 62´2% do
total do cru extraído, mentres que a restante porcentaxe é repartida entre
un conxunto considerable de pequenas e medianas empresas que unha por
unha non poden compararse nin en producción nin en número de opera-
rios á grande empresa estatal. Así o amosan as cifras para o ano 1929 da
Dirección Xeral de Minas que en canto á producción do enclave comodo-
rense fai a seguinte repartición:

Empresas                                                    Total                   %

YPF                                                             807.212.954             62´2
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Cía. Ferrocarrilera de petróleo                   246.373.310             19´0

Astra                                                             96.855.000               7´5

Cía. Industrial e comercial de petróleo       83.953.330               6´5

Oriente Cía. Arxentina do petróleo            35.173.000               2´7

Cía. Petrolífera Arxentina Solano               11.003.376               0´8

Perla S.A. de petróleo                                    6.600.000               0´5

Diadema Arxentina S.A. de petróleo            6.012.000               0´5

Antorcha Arxentina S.A. de petróleo          2.565.000               0´2

Brillante S.A. de petróleo                              1.648.000               0´1

Rubí S.A. de petróleo                                         74.000               0´0

El Sindicato. Negocios petrolíferos                     38.000               0´0
TOTAL                                                  1.297.507.970           100´0

FONTE: Elaboración propia a partir dos datos da Dirección Xeral de Minas (Bos Aires 1930)

Semella ó xulgar polos datos eiqui expostos que o sector privado en
Comodoro componse maioritariamente de pequenas empresas cunha pro-
ducción máis ben cativa, tan só a Compañía Ferrocarrilera do Petróleo,
Astra e a Compañía Industrial e Comercial do Petróleo, e sobre todo a
primeira delas, teñen un certo peso no contexto xeral. Algo semellante
ocorre se falamos do número de traballadores empregados nas empresas da
zona no mesmo ano: 
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YPF aparece nestas estatísticas oficiais como a empresa empregadora
maior da rexión, superando ó longo de tódolos meses do ano o 50% do
capital humano na zona e mesmo achegándose e ata superando nalgúns
meses o 60%. Ante esta demostración de forza da empresa estatal pouco
poden facer as privadas, tan só aquelas xa sinaladas ó falarmos da produc-
ción petrolífera conservan un cadro de persoal de certa consideración,
mentres que as pequenas empresas da zona chegan a resultados discretos e
ata ridículos, como o caso da Compañía Rivadavia con tan só un empre-
gado nese ano.

Unha vez amosada a realidade das diferentes empresas petrolíferas
asentadas na zona, podemos xa introducirnos no estudio da presencia
española en xeral, e galega en particular, nas instalacións patagónicas.
Indubidablemente e dada a escasez de homes na rexión, circunstancia xa
sinalada en capítulos precedentes, a creación e o desenvolvemento destas
empresas pasaba pola necesidade dun importante fluxo migratorio cara a
zona, nun primeiro momento fundamentalmente desde Bos Aires e máis
tarde desde outras zonas da República Arxentina. Tamén parece evidente
que o peso xogado polo elemento estranxeiro tiña que ser moi importante,
dadas as peculiariedades do país sudamericano neses intres.

O noso obxectivo pois neste capítulo é o de abordar con maior pro-
fundidade precisamente o coñecemento da inmigración española e galega
a Comodoro ó longo do primeiro tercio do século XX, e máis concreta-
mente o seu peso no sector máis dinámico do panorama económico como-
dorense: o da extracción do petróleo. Para tal fin concentrámonos na aná-
lise de dúas das empresas máis importantes da región: a pública YPF e a
privada ASTRA. A importancia da primeira no contexto comodorense
xa foi suliñada ó longo das primeiras páxinas deste capítulo e, dende logo,
a súa exclusión dun traballos destas características convertería o resultado
deste en completamente insatisfactorio. Pola súa parte, a inclusión da
segunda ven pola necesidade de cotexar os datos da primeira empresa na
rexión cos dunha importante compañía privada; o ideal sería o coñece-
mento dos datos de tódalas empresas pero sobre todo as condicións tem-
porais da nosa estancia naquela cidade non fixeron posible tal aspiración.
De tódolos xeitos, coidamos que a representatividade dos resultados que
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eiquí imos expoñer é moi alta debido o importante volume de documen-
tación manexada. 

O noso traballo fundaméntase pois no vaciado sistemático de dous
tipos de documentación: por unha banda de tódalas follas de persoal de
YPF137 ó longo do período por nós acotado (1915-1933), é dicir práctica-
mente desde a súa fundación138 e durante os seus anos dourados na década
dos vinte. Son exactamente 8.283 as fichas consultadas e a información
que se pode extraer delas é certamente rica, xa que nos amosa o historial
laboral do suxeito ó longo da súa estancia na empresa, sen embargo, a que
a nós nos interesa para un estudio destas características é, por un lado, a
nacionalidade do traballador e, por outro, o seu estado civil no momento
do ingreso. Por suposto, no caso dos españois quixemos afinar un pouco
máis, analizando tamén a profesión coa que comezan a traballar en YPF
así como a súa duración na empresa; por último, unha mínima parte das
fichas referentes ó grupo dos españois ofrécennos a rexión peninsular de
procedencia, aínda que esta información, como veremos, debe ser toma-
da con moitas reticencias debido fundamentalmente á sua pouca repre-
sentatividade. 

Polo que respecta a ASTRA vaciamos tamén as follas de persoal da
empresa, esta vez nun marco temporal máis reducido, entre os anos 1929
e 1933139. A información ofrecida por esta documentación é moi seme-
llante á de YPF, ofrécenos a nacionalidade do traballador, a súa idade e o
seu estado civil, e como no caso anterior tamén cós españois fixemos un
estudio máis pormenorizado estudiando á súa profesión e procedencia;
nembargantes, as fichas desta empresa posúen unha maior riqueza nestes
dous derradeiros aspectos como xa veremos no seu momento.

Con toda esta importante información puidemos facer un rigoroso
estudo sobre a presencia española e galega no sector petrolífero comodo-
rense e incluso comparar determinados comportamenos demográficos cós
doutras colectividades, así como estudiar a súa situación laboral e a pro-
cencia por rexións no contexto xeral do Estado español. 

Victor Manuel Castiñeira Castro - Alfredo Martín García

90

137 Arquivo de Y PF :  “ Follas de servicio de persoal”, (1915 -1933).  
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NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E IDADE DOS TRABALLADORES NAS INSTALACIÓNS

PETROLÍFERAS

Comezaremos primeiramente polo estudio do peso español no con-
xunto do sector laboral petrolífero, comparándoo có aporte doutras nacio-
nalidades e incluso co propio arxentino, asimesmo, analizaremos tamén
de onde provén fundamentalmente a masa traballadora tanto de YPF
como de ASTRA. Comecemos pois por coñecer a importancia do ele-
mento non nativo na empresa estatal:

Procedencia                              Total                               %

Arxentina                                     2.389                               28´8

Estranxeiro                                   5.894                               71´2

TOTAL                                        8.283                             100´0

A porcentaxe de traballadores non arxentinos supera con creces a de
aqueles, e iso a pesares da política de “arxentinización” levada a cabo pola
dirección de YPF, sobre todo a finais do período, atraendo ó enclave a un
importante continxente de operarios procedentes das provincias do noro-
este do país (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja...), co obxectivo de acadar
unha masa traballadora a priori moito máis dócil as súas exixencias do que
podía selo a estranxeira140. Así observamos como en 1927 dos 2870 traba-
lladores da empresa había xa 924 arxentinos, é dicir un 32´2%, esta por-
centaxe aumentará en 1928 ata o 39´2% e un ano máis tarde ata o
43´4%.141 De todas maneiras, e tendo en conta os datos censais, a impor-
tancia deste sector non nativo agrándase se consideramos que a porcentaxe
máis alta que aqueles recontos para toda a provincia do Chubut lle otorgan
ós estranxeiros é dun 45´9% do total da poboación, e é que resulta imposi-
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140 O grao de protección a esta nova mán de obra foi tal que nos informes da empresa se insta a con-
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to”. Parece evidente que tal inoperancia era preferible ás incursións sindicalistas do elemento estran-
xeiro. Ver  MÁRQUEZ, D.: “Conflicto e intervención estatal en los orígenes de la actividad petrolera:
Comodoro Rivadavia (1915-1930)”, pp.89-126, en MÁRQUEZ, D. e PALMA, M.: Opus cit, p.116.

141 Ibíd. p. 117.



ble falar do mercado de traballo arxentino anterior a 1930 sen ter en conta
a inmigración estranxeira, pois sen o seu aporte sería difícil entender o cre-
cemento económico acadado no país por aquelas datas.142

Algo semellante habería que dicir dos resultados acadados en ASTRA,
onde o elemento estranxeiro domiña se cadra aínda cunha maior forza:

Procedencia                              Total                               %

Arxentina                                          56                                 5´3

Estranxeiro                                      991                               94´7

TOTAL                                         1047                             100´0

Ante todo hai que suliñar a notoria diferencia en canto a fichas
recollidas nesta empresa con respecto á estatal o que nos pode explicar uns
resultados, ó noso entender, menos xeralizables. Aínda así, e tendo en
conta as particulares características de ASTRA como empresa sen dúbida
importante na rexión pero non comparable a YPF, os comportamentos
xerais semella que coinciden bastante, reforzando esa idea xa sinalada da
importancia do elemento estranxeiro nos traballos petrolíferos comodo-
renses atraídos, se cadra, pola inxente necesidade de mán de obra.

En canto á procedencia destes traballadores que chegan ó novo e
dinámico núcleo patagónico os resultados colleitados en YPF son os que a
continuación se amosan:

Procedencia                              Total                               %

Europa                                          5.584                               94´7

América                                           227                                 3´9

Asia                                                   70                                 1´2

África                                                13                                 0´2

TOTAL                                        5.894                             100´0
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Se hai algo a destacar da poboación comodorense actual é a súa
absoluta heteroxeneidade, que se traduce nun sinfín de asociacións que
agrupan a cada unha das colectividades que contribuíron ó rápido crece-
mento da cidade, así como a un florecemento económico hoxe en día
transformado en inquedante crise unha vez cuestionado, por non decir
perdido, o seu estatus de “capital arxentina do petróleo”.
Indubidablemente, tal característica deriva de ser durante o primeiro ter-
cio do presente século polo de atracción dunha inxente mán de obra pro-
cedente, fundamentalmente, de Europa e que é un capítulo máis, se se
quere secundario pero sen dúbida interesante, de ese importante move-
mento migratorio que protagonizaron os habitantes do Vello Continente
e que, como afirma Cipolla, é posiblemente o máis destacado de toda a
historia da humanidade. 143

Asimesmo, os datos de ASTRA volven a confirmar ó ata eiqui dito
para a empresa pública:

Procedencia                                Total                             %

Europa                                             963                               97´2

América                                             28                                 2´8

TOTAL                                           991                             100´0

É evidente que o peso europeo no caso que nos ocupa é aplastante,
como non podía ser menos, pero convén achergarnos un poco máis ó estu-
dio dese importante grupo mediante a exposición dos países que partici-
pan nel. Comecemos por YPF: 144
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144 Pareceunos convinte respetar as nacionalidades aparecidas nas follas de personal, a pesar de que
algúns dos estados sinalados non existen na actualidade. Pensamos que tal división non perxudica en
nada a visión xeral do proceso a estudiar.



Procedencia                              Total                               %

España                                          1.515                               27´1

Portugal                                           957                               17´1

Bulgaria                                           636                               11´4

Italia                                                587                               10´5

Alemaña                                          360                                 6´5

Iugoslavia                                        308                                 5´5

Checoslovaquia                               199                                 3´6

Polonia                                            195                                 3´5

Rusia                                                189                                 3´4

Austria                                             167                                 3´0

Grecia                                              154                                 2´8

Romanía                                          108                                 1´9

Lituania                                             41                                 0´7

Hungría                                             38                                 0´7

Suíza                                                  25                                 0´5

Francia                                               25                                 0´5

Albania                                              23                                 0´4

Gran Bretaña                                    14                                 0´2

Ucraína                                              13                                 0´2

Suecia                                                  8                                 0´1

Holanda                                               8                                 0´1

Outros 145                                            14                                 0´3

TOTAL                                        5.584                             100´0
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Hai catro nacionalidades que destacan claramente, sumando entre
elas un 66´1% do total: España, Portugal, Bulgaria e Italia; países con
acreditado peso no movemento migratorio europeo. Pero, de todas for-
mas, xulgamos oportuno realizar unha división distinta destes inmigrantes
que chegan á cidade patagónica co fin de clarificar mellor o seu ámbito de
procedencia; para tal efecto, dividimos a tódolos traballadores proceden-
tes de Europa en catro grupos: os provenientes da Europa Mediterránea
(España, Portugal, Italia, Grecia e Albania), os da Europa Eslava
(Bulgaria, Iugoslavia, Polonia, Rusia, Romanía, Lituania, Ucraína,
Letonia), os da Europa Central (Alemaña, Checoslovaquia, Austria,
Hungría, Suíza) e, por último, os da Europa Atlántica (Francia, Gran
Bretaña, Suecia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Bélxica, Luxemburgo).
Nin que dicir ten que tal división é, como todas, un tanto arbitraria pero
coidamos que consegue ofrecernos unha visión máis adecuada e nos axuda
a simplificar a complexidade do panorama xeral migratorio europeo:

Procedencia                                Total                             %

Europa Mediterránea                   3.236                               58´0

Europa Eslava                               1.493                               26´7

Europa Central                                789                               14´1

Europa Atlántica                               66                                 1´2

TOTAL                                        5.584                             100´0

A xulgar polos datos obtidos parece claro que é a denominada “Europa
Mediterránea” a principal suministradora de operarios a YPF, o cal non é, nin
moito menos, sorprendente. A inclusión neste grupo de tres países cunha
importante tradición migratoria como é o caso de Italia, España e Portugal146
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146 O papel fundamental xogado polos inmigrantes italianos e españois na Arxentina está fora de toda
dúbida: por poñer un exemplo significativo podemos dicir que no censo nacional de 1914, un ano
antes de comezar o noso estudio, aparece como colectividade estranxeira máis importante a transal-
pina con 929.863 individuos, aproximadamente cen mil máis que a segunda colectividade, que non é
outra que a española con 829.701 integrantes. Pola súa parte o aporte luso na época era moito máis
modesto: tan só 14.143. Ver Silva, H.A.(Dir.): Inmigración y estadísticas en el cono sur de América,
Montevideo 1990, p. 26.



aúpan a este grupo a ese lugar tan claramente domiñante. Séguenlles en impor-
tancia os “eslavos”, -con tódalas reticencias que se lle queiran por ó término
por nós acuñado- que procedían duns territorios que sufriran directamente os
envites da Gran Guerra e as posteriores reestructuracións fronteirizas, causas
moi a ter en conta á hora de explicar a marcha dos seus países de orixe. Éste
será un sector de traballadores que gozará da desconfianza da dirección da
empresa pola súa suposta adhesión a idearios revolucionarios, polo que o seu
peso farase menor a medida que nos acheguemos a finais do período 147. 

Xa cunha importancia inferior ós anteriores grupos aparecen os
integrantes da Europa Central (fundamentalmente alemáns, checoslova-
cos e austríacos) e os da Europa Atlántica cunha presencia meramente
testimonial cuantitativamente falando aínda que non cualitativamente,
pois trátase en boa parte dos casos de migración especializada, fundamen-
talmente enxeñeiros. No caso particular de ASTRA, os resultados non
son de todo coincidintes:

Procedencia                                Total                             %

Alemaña                                          184                               19´1

España                                             166                               17´2

Polonia                                            157                               16´3

Iugoslavia                                        129                               13´4

Portugal                                             88                                 9´1

Checoslovaquia                                 52                                 5´4

Austria                                               39                                 4´1

Italia                                                  35                                 3´7

Bulgaria                                             35                                 3´7

Romanía                                            21                                 2´3

Rusia                                                  12                                 1´2

Lituania                                               9                                 0´9
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Suíza                                                    7                                 0´7

Dinamarca                                           6                                 0´6

Hungría                                               5                                 0´5

Grecia                                                  4                                 0´4

Noruega                                               4                                 0´4

Ucraína                                                4                                 0´4

Francia                                                 4                                 0´4

Holanda                                               1                                 0´1

Gran Bretaña                                      1                                 0´1

TOTAL                                           963                             100´0

Nacionalidades como a italiana, a búlgara e mesmo a portuguesa
teñen unha representación moito máis cativa do que acontece en YPF,
asimesmo, a española, a pesares do seu certo peso nesta compañía privada
deixa a súa preeminencia a unha nacionalidade que, de feito, non contaba
entre as máis destacadas na empresa estatal. Ísto ven a amosarnos con cla-
ridade o xa indicado con anterioridade das particulariedades de cada unha
das compañías asentadas no entorno comodorense. Por outra banda, e se
fixéramos a división en grandes rexións europeas os cambios son tamén
notables:

Procedencia                                Total                             %

Europa Eslava                                  367                               38´1

Europa Mediterránea                      293                               30´4

Europa Central                                287                               29´8

Europa Atlántica                               16                                 1´7

TOTAL                                           963                             100´0
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Os empregados europeos de ASTRA proceden fundamentalmente
da por nós chamada “Europa Eslava”, quedando os provenientes do ámbi-
to mediterráneo nunha segunda posición cunhas porcentaxes moi inferio-
res ás acadadas en YPF. De tódolos xeitos, hai certas coincidencias cos
datos da empresa estatal, como é, por exemplo, que sexan precisamente as
devanditas rexións os focos de emisión máis importantes no contexto
europeo.

En canto ós inmigrantes procedentes do propio continente america-
no son os naturais dos países veciños a Arxentina os que destacan clara-
mente:

Procedencia                                Total                             %

Chile                                                162                               71´4

Uruguai                                              25                               11´0

Brasil                                                  14                                 6´2

Paraguai                                               8                                 3´5

Perú                                                     5                                 2´2

Estados Unidos                                    5                                 2´2

Honduras                                             3                                 1´3

Bolivia                                                 2                                 0´9

Colombia                                             2                                 0´9

Cuba                                                    1                                 0´4

TOTAL                                           227                             100´0

Os chilenos son os domiñadores absolutos desta inmigración ameri-
cana, posiblemente dada a cercanía do seu territorio nacional ó enclave
petrolífero arxentino. Trátase dunha inmigración non cualificada que xa
presaxiaba o peso maior que gozará en épocas máis recentes e práctica-
mente ata a actualidade; sen dúbida algunha estamos a falar da máis des-
prazada e despreciada de tódalas colectividades existentes en
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Comodoro148. Polo seu lado, os uruguaios tamén disfrutan da vecindade co
territorio arxentino, aínda que non coa rexión en donde están situados os
pozos de YPF; brasileiros e paraguaios completan este cadro de traballado-
res americanos-veciños nas instalacións comodorenses e o resto de casos
aparecidos apenas teñen incidencia real xa. As mesmas conclusións poden
aplicarse ós resultados en ASTRA, neste caso sí que coincidentes, cunha
hexemonía incontestable dos traballadores chilenos que son 25 dun total
de 28149.

Comparándoa coa inmigración americana, non digamos xa coa
europea, a aportación asiática é canto menos discreta no caso de YPF
mentres que completamente inexistente en ASTRA. Tan só diremos pois
de este sector de inmigrantes que proceden na súa gran maioría do
Oriente Medio 150, sendo o caso xaponés a excepción:

Procedencia                                Total                             %

Turquía                                              27                               38´6

Persia                                                 12                               17´1

Xapón                                                10                               14´3

Armenia                                              8                               11´4

Arabia                                                  5                                 7´1

Chipre                                                 4                                 5´7
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148 O profesor Mario Palma, antropólogo e, ademáis, chileno afincado na Patagonia arxentina, leva rea-
lizando duns anos a esta parte un interesantísimo estudio sobre as relacións de esta colectividade
perante o entorno hostil no que lle tocou vivir. Ver PALMA, M.: “Integración sociocultural de la
familia chilena inmigrante a Comodoro Rivadavia”, pp. 51-85, en MÁRQUEZ, D. e PALMA, M.:
Opus cit.

149 Aparecen tamén un uruguaio, un peruano e un estadounidense.

150 Desde comezos do século XX, a inmigración árabe a Arxentina, canalizada a traves da empresa
periodística “Assalam” e o consulado otomano, caracterizouse pola súa pouca estima social, dadas as
súas actividades orientadas ó comercio ambulante. O fin da Primeira Guerra Mundial e as restriccións
impostas polo goberno arxentino a esta inmigración a frenarán significativamente ata comezos dos
trinta, momento no que a fundación sirio-libanesa logra levantar as restriccións. De todas maneiras,
as circunstancias económicas e políticas do país xa non serán as mesmas. Ver AKMIR, A.: La inmigra-
ción árabe en Argentina (1880-1980), Madrid 1991, p. 124-125. 



Siria                                                     3                                 4´3

Líbano                                                 1                                 1´5

TOTAL                                             70                             100´0

Por último, e xa para rematar con este apartado, comentaremos que
os trece africanos aparecidos na documentación de YPF proceden todos
do mesmo país: Sudáfrica, é dicir, son membros da importante colonia
bóer da rexión. Non esquezamos que nun primeiro momento e antes do
comezo do “furor petrolífero”, a provincia do Chubut se caracterizaba fun-
damentalmente polas grandes facendas rexentadas por estes individuos
exiliados tras os conflictos bélicos acontecidos naquela colonia británica,
e que pese á súa integración sen grandes atrancos no novo país, gardaron
celosamente os seus costumes e a súa lingua, así como os ritos relixiosos
da Igrexia Reformada de Holanda. 151

OS ESPAÑOIS NO SECTOR DO PETRÓLEO COMODORENSE: ESTADO CIVIL, PROFE-

SIÓN, DURACIÓN NO EMPREGO E PROCEDENCIAS. 

Como parece quedar de manifesto no anterior apartado, é a española
unha colectividade de moito peso no contexto laboral petrolífero de
Comodoro, a máis importante de tódalas reflexadas nos libros de persoal de
YPF, e a segunda en importancia nos de ASTRA, e é que a relación entre
a migración española e o continente americano foi, desde o seu descubri-
mento, moi intensa: se facemos caso das estimacións levadas adiante polos
estudiosos da materia na actualidade, poderíamos aseverar que máis de
cinco millóns de españois cruzaron o Océano Atlántico en dirección ó
Novo Mundo durante os derradeiros cinco séculos, e que deles as tres cartas
partes corresponden ó período 1880-1930 152, período no cal o papel desen-
volvido pola República Arxentina foi de gran relevancia. Pensemos, por
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151 De feito, durante os primeiros anos en Comodoro non permitían ós seus fillos asistir á escola pública
da localidade. Ver DU TOIT, B.M.: Colonia boer, an afrikaner settlement in Chubut, Argentina , Nova
York 1995, p.156.

152 EIRAS ROEL, A.: “Migraciones a larga distancia (1500-1900). La emigración a América en la his-
toria de la población española”, pp. 953-960, en BENITO, E. e ESPADAS, M. (Coords.): 17º
Congreso Internacional de Ciencias Históricas,Madrid 1992, p. 956.



exemplo, que entre 1857 e 1938, e se temos en conta as clásicas estima-
cións de Reinhard, hoxe cuestionadas, ó redor de dous millóns de españois
elexirán como destino para hacer fortuna este país 153. Pero poderíamos afi-
nar aínda máis, merced á información aportada pola tesis inédita de
Chávez Galindo, baseándose nas fontes do Instituto Nacional de
Estaiística e do Ministerio de Traballo,154 pola que sabemos que no período
que vai desde 1909 ata 1933, prácticamente o que nós abordamos neste tra-
ballo, Arxentina será o país que reciba o maior número de emigrantes espa-
ñois, concretamente 1.035.763. A partir deste intre, as circunstancias béli-
cas, primeiro a guerra civil española e despóis a segunda guerra mundial, así
como o cambio das circunstancias económicas en América irán restando
forza a un proceso que xa non se recuperará.155

Coméntase xeralmente que a diferencia fundamental entre a emi-
gración dos países europeos industrializados e a española redundaba en
que aquela se fundamentaba en garantías acordadas entre estados, o que
propiciaba unha emigración familiar e, por ende, o proxecto dunha insta-
lación definitiva no novo país. Polo contrario os españois, ó igual que, por
exemplo, os portugueses, non contaban co apoio estatal, o que forzaba os
embarques clandestinos e as salidas individuais que, a súa vez, derivaban
no tantas veces mencionado mito do retorno.156 Sen embargo, e sen meter-
nos a xulgar esta afirmación, que como tódalas xeralizacións é criticable,
o certo é que os estudios que se levan realizando nos derradeiros anos
demostran que a proporción entre homes e mulleres varía de acordo co
país que se trate; por exemplo, é menor na Arxentina ou no Brasil do que
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153 REINHARD, M., ARMENGAUD, M. e DUPAQUIER, J.: Histoire genérale de la population mondia-
le, París 1968, p.  401.

154 Os datos que a continuación expoñemos recólleos o profesor Santos nunha obra de recente publi-
cación, de tódolos xeitos hai que indicar que ó seren datos oficiais non se conta coa importante emi-
gración clandestina, polo que, ó noso entender, hai que considerar que esos resultados obteidos pecan
nas súas estimacións por defecto. Ver SANTOS, R.E.: Política migratoria española e Iberoamérica: aporte
Brasil (1890-1950) ,Sada 1996.

155 A similares conclusións chega tamén o profesor Yáñez Gallardo, advertindo que os niveis máis altos
en canto a intensidade se alcanzan entre 1905 e 1914, así como desde 1925 en adiante apréciase unha
tendencia claramente descendente, froito da depresión económica internacional. Ver YÁÑEZ
GALLARDO, C.: La emigración española a América, Xixón 1994, p.119.

156 OJEDA, G. e SANMIGUEL, J.L.: Campesinos, emigrantes, indianos, Xixón 1985, p.10.



sería en Cuba. E falando precisamente de Arxentina, e apoiándonos en
Yáñez Gallardo, sabemos que a medida que nos adentramos no presente
século a proporción de homes por mulleres baixa; así se durante todo o
século XIX estaba en 3´4 homes por cada muller, entre 1900 e 1920 dis-
minúe a 2´7 e entre 1920 e 1930 chega ata 2´5 157. A idea dun peso impor-
tante da emigración familiar á Arxentina non só a ofrecen os historiadores
senón tamén queda reflexada na documentación oficial española, o
Consello Superior de Emigración dicía en 1923 o seguinte:

“ La emigración a la República Argentina se halla en gran parte formada por
familias que emigran desde luego con fines de colonización, o son llamadas por el jefe
cuando ha conseguido una situación estable; (...) De este carácter singular de nues-
tra emigración a la Argentina se deriva el hecho de que en ella la proporción del
número de mujeres sea muy elevada, casi el sesenta por cien del de hombres...”158

Por outro lado, o censo arxentino de 1914 ofrécenos tamén outro
dato a ter en conta159, xa que nel se reflexa un importante número de espa-
ñois casados: efectivamente, dos 464.123 peninsulares rexistrados pola
administración arxentina, hai 220.768 deste estado, un 47´6%, perante a
228.932 solteiros, un 49´3% 160, é dicir, case se podería falar dun empate
técnico entre os inmigrantes españois de estos dous estados se ós casados
engadimos as porcentaxes dos viúvos. Tal circunstancia non debe resultar-
nos nada estrana, pois ó grupo de peninsulares que arribasen á república
sudamericana coas súas mulleres ou que máis tarde as fixeran vir, hai que
engadir o outro grupo que accede ó matrimonio no país de destino, xa
sexa con mulleres da mesma procedencia, xa sexa con arxentinas ou con
membros doutras colectividades.

Estes argumentos poden explicar os resultados obtidos na documen-
tación de YPF, onde a porcentaxe de operarios españois que entran a tra-
ballar na empresa e están casados é certamente importante 161: 

Victor Manuel Castiñeira Castro - Alfredo Martín García

102

157 YÁÑEZ GALLARDO, C.:Opus cit, p. 160.

158 Ibíd p. 161.

159 SILVA, H.A.(Dir.):Opus cit, p. 30.

160 Os restantes 14.423, que supoñen un 3´1% do total, son viuvos.

161 Das 1.515 fichas consultadas hai 38 sen ninguna información ó respecto, o que supón unha porcen-
taxe de ocultación de tan só o  2´5 %.



Estado                                        Total                             %

Solteiros                                           806                               54´6

Casados                                            650                               44´0

Viuvos                                                20                                 1´3

Divorciados                                         1                                 0´1

TOTAL                                        1.477                             100´0

Ademáis de todo o dito con anterioridade, non debemos esquecer a
importancia que para o grupo de casados debeu ter o feito de que o proceso
migratorio hacia Comodoro se realice masivamente desde Bos Aires, un
caso evidente de proceso migratorio escalonado, o que podería implicar
un maior grado de asentamento -é dicir formación de familias ou ben
atracción da familia peninsular- do que acontecería se a localidade fora o
porto de destino sen escalas do inmigrante. De tódolos xeitos, e a pesares
desa importancia dos españois casados, o certo é que son os solteiros os
domiñadores do panorama laboral en YPF, aínda que cunhas porcentaxes
sensiblemente inferiores ás contempladas no resto de traballadores non
arxentinos das instalacións 162: 

Estado                                     Total                                %

Solteiros                                        2.651                               62´6

Casados                                         1.511                               35´7

Viuvos                                                71                                 1´7

Divorciados                                         1                                 0´0

TOTAL                                        4.234                             100´0

Certamente neste sector laboral o grupo de solteiros aumenta signi-
ficativamente a súa importancia aínda que, de todas maneiras, as diferen-
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cias non deben sorprendernos, xa que nesta xeralización agáchanse os
casos particulares de cada unha das nacionalidades incluídas nel e que,
lóxicamente, se achegarán nalgúns casos e se alonxarán noutros dos resul-
tados obtidos para os españois; aínda así parece de recibo suliñar as dife-
rencias entre o grupo de españois e os demáis traballadores dos xacemen-
tos. Sen embargo, non debemos caer na trampa de esquecer outra circuns-
tancia moi a ter en conta, xa que ben puidera suceder que un número
importante destes casados procedesen doutras empresas da zona, é dicir,
que xa se asentaran anos atrás en Comodoro, configurando alí as súas
familias.

A particulariedade do caso español é moito máis evidente se reali-
zamos unha comparanza co grupo de operarios arxentinos 163:

Estado                                       Total                              %

Solteiros                                        1.863                               78´7

Casados                                            482                               20´4

Viuvos                                                21                                 0´9

TOTAL                                        2.366                             100´0

É este o sector no que máis importancia cobra o grupo de solteiros,
case un 80% do total de arxentinos que acceden a YPF fanno sen ter casa-
do. Varias son as razóns que poden xustificar estos resultados: por un lado
é innegable que o masivo acopio de traballadores nacionais levado adian-
te, como xa sinalamos, pola dirección da empresa nas rexións norocciden-
tais do país tería moito que ver con estes resultados; evidentemente, á
dirección interesáballe a adquisición de traballadores xoves, fortes e co
menor arraigo posible no seu lugar de orixe, ademáis a carencia dunha
estructura familiar podería facelos moito máis dóciles ós seus mandados
nas terras patagónicas. Por outro lado, e ó contrario do que acontecía coa
grande maioría de traballadores estranxeiros, os arxentinos sí que podían
desenvolver un proceso migratorio directo ás factorías comodorenses, o
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que significaría unha supremacía do grupo de solteiros, alomenos durante
a primera etapa deste movimento.

Pola contra, a importancia dos españois casados se acrecenta no
caso de ASTRA, onde son o grupo maioritario superando máis da metade
do total:

Estado                                       Total                              %

Solteiros                                             72                               43´4

Casados                                              93                               56´0

Divorciados                                         1                                 0´6

TOTAL                                           166                             100´0

A superioridade do grupo dos non célibes é máis unha particularie-
dade da empresa privada que unha xeralización para o que está a aconte-
cer en Comodoro Rivadavia neses intres: indubidablemente o menor
espectro humano que supón a visualización dos datos de ASTRA con
respecto a YPF fai decantarse sen dúbida polos resultados colleitados na
empresa pública. Pero, de tódolos xeitos, a información aportada por
ASTRA ven a confirmar os comportamentos xerais xa enunciados ó
falarmos de YPF; así o grupo dos españois presenta unha composición por
estado civil diferente a do resto de traballadores nos que domiñan de
forma clara os solteiros:

Estado                                       Total                              %

Solteiros                                           500                               56´7

Casados                                            368                               41´8

Viuvos                                                12                                 1´4

Divorciados                                         1                                 0´1

TOTAL                                           881                             100´0
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Pero para complementar e completar en maior medida este estudio
faise imprescindible unha análise por tramos de idades dos diferentes gru-
pos de traballadores que operaban nos campos de Comodoro e as súas
inmediacións. Comecemos polos estranxeiros non españois en YPF:

Idades        Solteiros     Casados      Viuvos    Divorciados      Non constan        Total

16-20             296     11´2%        4       0´3%        -      -           -      -                    8                 308       7´0%

21-25             849     32´0%    152     10´0%       7      -           -      -                  33              1.041     23´8%

26-30             846     31´9%    389     25´7%       9      -           -      -                  42              1.286     29´4%

31-35             386     14´6%    356     23´6%     21      -           -      -                  30                 793     18´1%

36-40             167       6´3%    278     18´4%     17      -           -      -                  19                 481     11´0%

41-45               69       2´6%    163     10´8%       9      -           1      -                    6                 248       5´7%

46-50               26       1´0%    106       7´0%       1      -           -      -                    4                 137       3´1%

máis de 50         9        0´3%      47       3´1%       7      -           -      -                    3                   66       1´5%

Non constan     3        0´1%      16       1´1%        -      -           -      -                    -                    19       0´4%

TOTAL      2.651   100´0% 1.511   100´0%     71      -           1      -                145              4.379   100’0%

Cos datos na mán, poderíase dicir que o inmigrante estranxeiro non
español tipo que ven traballar por estas datas ás instalacións petrolíferas
comodorenses de YPF é o dun home solteiro e de entre 21 e 30 años, de
feito este tramo de idade supón o 53´2% do total. De estes dez anos son
máis propicios os cinco últimos, o tramo 26-30, o 55´3% dos operarios que
ingresan á empresa. Dentro de él domina claramente o sector de solteiros,
cunha porcentaxe do 72´8%; así que poderíamos aseverar que no grupo de
traballadores estranxeiros e non españois é un sector laboral que accede ó
traballo na súa etapa “máis productiva” e sen constituiren polo momento
unha familia.

A partir dos 31 anos observamos unha baixada moi importante do
grupo de solteiros que, pouco a pouco, vai cedendo a súa hexemonía ós
casados canto máis aumentamos en idade, de todas formas esta superiori-
dade dos casados desde os 36 anos non quere dicir que éstes non estéan
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perdendo efectivos, senón que o fan dunha maneira máis gradual do que
acontece no grupo de solteiros, que numéricamente caen en picado.

Os resultados acadados en ASTRA con respecto a eses traballadores
non españois son moi similares:

Idades      Solteiros     Casados      Viuvos      Divorciados     Total

16-20            56   11´2           1     0´3            -      -               -        -             57      6´4

21-25          169   33´8         42   11´4            -      -               -        -           211    23´9

26-30          159   31´8       122   33´1            2      -               -        -           283    32´1

31-35            65   13´0       102   27´7            4      -               -        -           171    19´4

36-40            24     4´8         61   15´5            2      -              1        -             88      9´9

41-45            18     3´6         23     6´2            -      -               -        -             41      4´6

46-50              8     1´6         12     3´2            1      -               -        -             21      2´4

+ 50                1     0´2           5     1´3            3      -               -        -               9      1´0

Total           500   56´7       368   41´8          12  1´4              1    0´1           881  100´0

O predominio dos solteiros, elemento éste xa comentado, tamén é
no caso de ASTRA moi evidente, superando con amplitude o 56% do
total de traballadores. En canto a distribución por idades a súa concentra-
ción dáse na década dos vinte anos, xa que máis do 65% dos traballadores
solteiros áchanse comprendidos entre os 21 e os 30 anos. Pola súa parte,
os casados adquiren as súas cotas máis altas entre os 36 e os 35 anos, supo-
ñendo nestas idades máis do 61% dos traballadores que se atopan nesta
situación. Este feito é o reflexo da tardía idade de chegada ó matrimonio,
que podemos situar como media nos trinta anos e, ó mesmo tempo e como
consecuencia do anterior, das dificultades que moi posiblemente habería
na área para encontrar parella.

Polo tanto o “retrato robot” do traballador non español de ASTRA
é o dun home xove, entre 16 e 30 anos, e preferentemente solteiro, é dicir,
obtemos un resultado coincidente do observado nos xacementos petrolí-
feros fiscais.
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Pola súa parte, no caso de YPF decidimos facer tamén un estudio
por separado do grupo de traballadores arxentinos, dado o seu importante
volúme e o seu comportamento algo diferente con respecto a tónica xeral
dos non españois:

Idades      Solteiros     Casados      Viuvos      Non constan   Total

16-20                 265      14´2%         27        5´5%            -        -                  -           -               292   12´2%

21-25                 875      47´0%       136      28´1%           2        -                  7           -            1.020   42´7%

26-30                 424      22´7%       119      25´0%           9        -                  1           -               553   23´1%

31-35                 151        8´1%         64      13´3%           2        -                  -           -               217     9´1%

36-40                   74        4´0%         68      14´1%           4        -                  2           -               148     6´2%

41-45                   20        1´1%         25        5´2%            -        -                  2           -                 47     2´0%

46-50                     4        0´2%           8        1´6%           2        -                  -           -                 14     0´6%

máis de 50             9        0´5%         16        3´3%           2        -                  1           -                 28     1´2%

Non constan       41        2´2%         19        3´9%            -        -                10           -                 70     2´9%

TOTAL         1.863    100’0%       482    100´0%         21        -                23           -            2.389 100´0%

Como acontecía xa nos anteriores grupos, é o tramo de idade 21-30
o dominador do panorama cun 65´8% do total, porcentaxe máis elevado
que no grupo de estranxeiros non españois; ademáis neste caso observa-
mos como son os cinco primeiros anos dese tramo os clarísimamente
dominantes cun 64´8%. Polo tanto, se ben a grandes rasgos non hai unha
variación en canto ás idades preferentes á hora de entrar na empresa, o
certo é que contemplamos un sector laboral sensiblemente máis xove que
nos anteriores casos analizados. De igual xeito obsérvase claramente unha
brusca baixada numérica dos solteiros a partir dos 31 anos aínda que
seguen a dominar o panorama ata os 41, iso sí, con cifras máis ben discre-
tas, dado o menor peso do grupo de casados neste sector laboral; as razóns
destes resultados xa foron indicadas con anterioridade.

O grupo de traballadores de orixe española presenta uns comporta-
mentos lixeiramente diferentes ó resto, como podemos contemprar na
seguinte táboa:



Idades        Solteiros     Casados      Viuvos    Divorciados      Non constan        Total

16-20             263     32´7%        9       1´4%        -      -           -      -                    1                 273        18´0

21-25             226     28´1%      51       7´8%        -      -           -      -                    -                  277        18´3

26-30             152     18´9%    153     23´5%       3      -           -      -                    1                 309        20´4

31-35               90     11´2%    152     23´3%       3      -           -      -                    1                 246        16´2

36-40               47       5´8%    114     17´5%       4      -           1      -                    4                 170        11´2

41-45               13       1´6%      74     11´3%       4      -           -      -                    2                   93          6´2

46-50                 8        1´0%      59       9´1%       2      -           -      -                    1                   70          4´6

máis de 51         1        0´2%      38       5´8%       4      -           -      -                    -                    43          2´8

Non constan     4        0´5%        2       0´3%        -      -           -      -                  28                   34          2´3

TOTAL         804       100%    652      100%     20      -           1      -                  38              1.515      100%

A xulgar polos resultados colleitados, hai que afirmar que no caso do
sector laboral español é necesario abrir un pouco máis do que o facíamos
co resto de traballadores o abano de idades preferentes á hora de acceder o
trabajo nas instalacións: semella que os anos propicios para entrar en YPF,
irían dos 16 ós 30 años, tramo que supón o 56´7% do total. Deles, os tra-
balladores de entre 26 a 30 anos son os máis abundantes así como os sol-
teiros, que constitúen o 74´6% do total nestas idades. Sen embargo, xa na
franxa 26-30 -e aínda que verdadeiramente neste tramo os dous estados se
atopan na práctica nivelados en importancia- se atisba unha variación dos
comportamentos que suporá que de ahí en adiante sexa o grupo de casados
o destinado a dominar o panorama aínda que, de tódolos xeitos, e como xa
acontecía nos grupos anteriores, a importancia numérica e porcentual des-
tes tramos faise cada vez menor a medida que avanzamos na idade.

No censo de 1914 observamos como o tramo máis importante da
colectividade española era o que ía entre os 20 e os 30 anos que supoñía
o 32´1% do total164, os resultados son entón a grandes rasgos coincidentes
ós observados nas follas de persoal de YPF e, polo tanto, ratifican as nosas
conclusións. Así pois, semella evidente que como no caso do resto de ope-
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164 As porcentaxes do censo son inferiores debido, fundamentalmente, á inclusión de franxas de idades
non contempradas nas estimacións sobre a documentación de YPF, é dicir a de menores de 16 anos e
a dos maiores de 60. Ver SILVA, H.A.(Dir.): Opus cit, p. 28. 
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rarios, o grupo de españois caracterízase por ser un sector laboral xove,
máis xoven incluso que o de estranxeiros non españois, como se manifes-
ta na maior forza da franxa que vai entre os 16 e os 20 anos e que a bo
seguro viría a engrosar o grupo profesional dos aprendices 165.

Os resultados obtidos en ASTRA, veñen a corroborar o ata eiqui
dito sobre a composición por tramos de idades dos traballadores españois
no petróleo: 

Idade          Solteiros           Casados           Divorciados        Total

16-20                     18         25´0                   -                    -                     -                -             18          10´8

21-25                     32         44´4                15              16´1                     -                -             47          28´3

26-30                     10         13´9                21              22´6                     -                -             31          18´6

31-35                       5           6´9                27              29´0                     -                -             32          19´2

36-40                       4           5´5                20              21´5                    1                -             25          15´0

41-45                       3           4´1                  4                4´3                     -                -               7            4´2

46-50                       -               -                  6                6´4                     -                -               6            3´6

Total                      72         43´3                93              56´0                    1            0´6           166        100´0

En primeiro lugar, e ó contrario do que acontecía co resto de nacio-
nalidades, no grupo dos españois hai unhas porcentaxes sensiblemente
maiores de casados, certamente no caso de ASTRA esta maior propor-
ción de homes que xa accederon ó matrimonio e sensiblemente superior
a de YPF, convertíndose no primeiro estado en importancia, pero no com-
portamento xeral, as similitudes son incuestionables. Con respecto ós sol-
teiros, o seu predominio céntrase no tramo que vai dos 16 os 30 anos, poi-
déndose reducir incluso o marco entre os 16 e 25, onde se atopan case que
o 70% dos traballadores solteiros. A partir dos 26 anos, as porcentaxes de
solteiros caen de forma moi brusca o que é claro indicador de que o matri-
monio se alcanza como media en torno a esa idade, uns anos antes que o
resto de traballadores doutras nacionalidades.
165 A emigración de menores preocupaba moito en España ó Consello Superior de Emigración, dadas

as dificultades por parte das autoridades españolas para actuar no seu favor en casos de manifesta
explotación. De todas maneiras estas situacións eran moito máis comúns noutros países, como por
exemplo Cuba, que na propia Arxentina. Ver YÁÑEZ GALLARDO, C.: Opus cit., p. 160. 



En canto ás medias de idades de novo nesta documentación os espa-
ñois aparecen como homes máis xoves que os seus compañeiros de traba-
llo. Así, o inmigrante español traballando en ASTRA está entre os 21 e
35 anos, acadándose os cumios máis elevados entre os 21 e 25, onde pre-
dominan os solteiros. A partir de eiqui veránse superados sempre e con
amplitude polos casados.

OCUPACIÓN, PROCEDENCIA E DURACIÓN NA EMPRESA DOS ESPAÑOIS. O APORTE

GALEGO NO CONTEXTO XERAL ESPAÑOL

Outra información certamente interesante ofrecida polas fichas de per-
soal de YPF é a duración na empresa dos seus traballadores; efectivamente,
no historial de cada un deles aparece a data de alta e a de baixa, así como os
seus posibles ceses e reincorporacións posteriores. Para simplificar o panora-
ma nós optamos por contabilizar de forma sistemática os anos na empresa de
cada un dos españois localizados, obviando os ceses e readmisións, para deste
xeito obter uns resultados globais que, ó noso entender, axudan a clarificar o
coñecemento das condicións laborais desta importante masa traballadora.
Os resultados arroxados pola documentación son os que seguen 166: 

Tempo na empresa                            Total                    %
Menos de un ano                                           299                        20´2

Máis de un ano                                              191                        12´9

Máis de dous anos                                          220                        14´9

Máis de tres anos                                           156                        10´5

Máis de catro anos                                         113                          7´6

Máis de cinco anos                                          77                          5´2

Máis de seis anos                                              77                          5´2

Máis de sete anos                                             48                          3´2

Máis de oito anos                                             41                          2´8

Máis de nove anos                                           34                          2´3

Máis de dez anos                                            223                        15´2

TOTAL                                                       1.479                      100´0
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166 Das 1.515 fichas hai 36 sen información (un 2´4% de ocultación).



O 58´5% do total de traballadores españois non chegan a laborar
catro anos nos xacementos petrolíferos estatais de Comodoro e un 20´2%
non o farán sequera un ano. Tal circunstancia pode deberse ben a unha
certa precariedade laboral, é dicir, a traballos quizáis de tipo máis ou
menos eventual, ou tamén á busca por parte do traballador de circunstan-
cias máis favorables, xa sexa noutra empresa petrolífera das inmediacións
ou no sector servicios que viviría posiblemente por estas datas un bo
momento dado o importante crecemento poboacional da localidade.
Pero, dende logo, un elemento significativo moi a ter en conta foi a ele-
vada conflictividade social vivida en Comodoro durante os anos que esta-
mos a estudiar, que non só afectóu a YPF senón tamén ás demáis empresas
do entorno e cunhas consecuencias inmediatas, por unha banda, na suce-
sión de despidos realizados de calquera individuo sospeitoso de instigar á
oposición frontal á dirección e, por outra, a xa comentada política de
“arxentinización” da compañía. Como é lóxico, ambalasdúas medidas
estaban estreitamente ligadas, e é que para os directivos da compañía esta-
tal era fundamentalmente o elemento estranxeiro o culpable destes alter-
cados, como queda de manifesto nunha das moitas cartas de correo inter-
no escrita por un deles:

“Es propósito del que suscribe ir dando con preferencia los puestos de
mayor importancia a elementos nacionales y de los que se tenga garantía de
orden (...) en virtud de que son los extranjeros los que forman la casi totalidad
del personal de esta repartición (...) y son los primeros adherentes a cualquier
movimiento de huelga”. 167

Esta política de despidos era moito máis factible nunha compañía
como YPF que noutras, como por exemplo ASTRA, na cal o número máis
reducido de traballadores e a súa maior especialización facíaos moito máis
necesarios e, polo tanto, os inmunizaba en maior medida da política repre-
sora da dirección; situación da que non gozaban os “elementos hostís”
dunha empresa da capacidade numérica en canto a operarios como a esta-

Victor Manuel Castiñeira Castro - Alfredo Martín García

112

167 Esta opinión, moi difundida na época, e que viña a identificar a conflictividade social con indivi-
duos revoltosos dos baixos fondos, se esquecía, como acertadamente opina Daniel Márquez, do verda-
deiro problema xerado por factores de maior alcance relacionados coas condicións laborais ou habita-
cionais dos traballadores. Ver MÁRQUEZ, D.: “Hacia la definición de un modelo...”, pág. 140.



tal. Así o demostran as cifras porcentuais de traballadores que abandonan
a empresa en diversos anos da época que estamos a analizar: 168

Ano                                                   %

1917                                                    54´2

1918                                                    64´8

1919                                                    51´4

1920                                                    97´3

1921                                                    63´4

1926                                                    59´1

1928                                                    50´5

FONTE: Torres, Susana

De todas formas, e aínda tendo en conta todo o comentado, convén
resaltar a importancia porcentual do grupo de operarios cun historial de
máis dunha década nas instalacións comodorenses e que, de feito, son o
grupo máis numeroso tras o dos traballadores con menos dun ano de histo-
rial, é pois un sector moi a ter en conta. Pero a pesar da súa importancia,
sen dúbida á hora de realizar unha análise global poderíase dicir que o sec-
tor laboral español en YPF é un grupo maioritariamente con poucas raíces
na empresa, aínda que tal situación non se debe a unha característica pecu-
liar ou diferencial dela, senón que se trata dunhas condicións laborais
comúns á grande maioría dos traballadores dos campos petrolíferos estatais.

Asimesmo, e como veremos a continuación, xunto a esa precarieda-
de laboral hai que falar tamén dun sector empregado básicamente nas
labores menos complexas, no traballo de menor preparación técnica. Pero
antes de profundizar neste aspecto, é necesario realizar unha serie de acla-
racións con respecto á información aportada polas fontes e a súa utiliza-
ción pola nosa parte: as fichas de persoal de YPF ofrécennos a categoría
profesional coa que comezan a traballar nas instalacións patagónicas os
operarios españois, así como as posteriores labores desenvolvidas nela ata
o momento da súa baixa. A nós interesounos para esta investigación a
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categoría laboral coa que entraban a traballar, pois é o testimonio máis
evidente do grado de preparación co que conta esta colectividade para
conseguir un emprego na empresa petrolífera. Feita esta aclaración, seme-
lla evidente, a xulgar polos datos obtidos e como xa sinaláramos, que a
gran maioría dos españois que veñen a traballar a YPF o fan como mán de
obra non cualificada169:

Emprego                                         Total                               %

Traballo non especializado                1.024                                77´6

Traballo especializado                           295                                22´4

TOTAL                                             1.319                              100´0

Máis do 77% dos 1.319 españoles localizados na documentación
entran na empresa alimentando a base da súa pirámide laboral, levando a
cabo labouras ben de peón ou ben de aprendiz ou cadete. Tal circunstan-
cia non supón ningunha sorpresa nun proceso migratorio como o español
caracterizado por un peso importante, aínda que nin moito menos exclu-
sivo 170, dos habitantes das zonas rurais sen ninguna preparación ou cuali-
ficación. Alomenos así o indica a información aportada polo Instituto
Xeográfico e Estatístico de España, que abarca desde 1882 ata 1956 e que
outorga o predominio desde o primeriro ano no que se pon en funciona-
mento o seu aparato estatístico e ata 1930 ós migrantes adicados antes da
súa marcha á agricultura.171

A distribución profesional na empresa deste importante grupo de
traballadores non especializados é a seguinte:
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169 Aparecen 196 fichas sen información sobre a primeira ocupación desenvolvida polo traballador, o
que supón  un 12´9% de ocultación.

170 O protagonismo case que total que otorgaba a historiografía tradicional ós agricultores no proceso
migratorio hacia América é hoxe cuestionado pois tal dominio numérico é lóxico nun país básicamen-
te agrícola nesa época. Ver SÁNCHEZ ALONSO, B.:  Opus cit, p. 110. 

171 YÁÑEZ GALLARDO, C.:  Opus cit, p. 191.



Emprego                                         Total                               %
Peóns                                                           907                                   88´6

Peóns de sondeos                                          31                                     3´0

Aprendices ou cadetes                                  29                                     2´8

Peóns productores                                         27                                     2´6

Xornaleiros                                                   15                                     1´5

Peóns prácticos                                             13                                     1´3

Axudantes                                                       2                                     0´2

TOTAL                                                    1.024                                 100´0

En canto ós españois empregados en funcións que requiren uns
coñecementos previos, atopamos unha gran variedade de traballos: 

Emprego                                         Total                               %

Foguistas                                                       55                                   18´6

Mariñeiros                                                     32                                   10´8

Oficiais                                                          24                                     8´1

Caldereiros                                                    18                                     6´1

Albaneis                                                        17                                     5´8

Choferes                                                        17                                     5´8

Carpinteiros                                                  15                                     5´1

Mecánicos                                                     14                                     4´7

Armadores                                                      9                                     3´1

Torneiros                                                         9                                     3´1

Empregados                                                    8                                     2´7

Electricistas                                                     8                                     2´7

Ferreiros                                                         7                                     2´4

Canistas                                                          7                                     2´4

Bombeiros                                                       6                                     2´0

Escribintes                                                       5                                     1´7

Pintores                                                           5                                     1´7
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Perforadores                                                    4                                     1´3

Machacadores                                                 4                                     1´3

Fundidores                                                      3                                     1´0

Capataces                                                        3                                     1´0

Cociñeros                                                        2                                     0´7

Maquinistas                                                     2                                     0´7

Serenos                                                           2                                     0´7

Axustadores                                                    2                                     0´7

Destiladores                                                    2                                     0´7

Axudantes                                                       2                                     0´7

Vendedores                                                     2                                     0´7

Outros                                                           13                                     4´4

TOTAL                                                       383                                 100´0

De todas maneiras na gran maioría destes primeiros empregos cos
que acceden os españois a traballar en YPF non se contemplan cargos de
notable responsabilidade, o que nos volta a levar a esa idea de pouca espe-
cialización e cualificación deste grupo laboral nas instalaciones petrolífe-
ras públicas. Numéricamente, e dentro de esa variedade xa sinalada, des-
tacaríamos ós foguistas, ós mariñeiros ou ós oficiais; curiosamente, o
segundo destes grupos, o dos mariñeiros, estaba prácticamente monopoli-
zado por traballadores galegos procedentes da zona de Fisterra, desenvol-
vendo actividades ligadas ó mar. 172

Estas características dos traballos desenvolvidos polos españois nas
instalacións petrolíferas tamén se cumpren no caso de ASTRA, onde as
ocupacións que exixían pouca ou ningunha especialización eran as máis
abundantes 173: 
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172 A función destes mariñeiros era a de abastecer a importante demanda de alimentos e otros productos
da masa traballadora das instalaciones petrolíferas. Para tal fin facían o traxecto marítimo desde
Comodoro ata Bos Aires. O traballo era moi duro e ingrato, sobre todo pola falla dunha infraestruc-
tura portuaria en condicións que provocaba grandes penalidades á hora de descargar os productos.

173 Aparecen catro follas sen información ó respecto, o que significa un índice de ocultación do 2´4%.



Emprego                                         Total                               %
Traballo especializado                                 125                                   77´2

Traballo non especializado                           37                                   22´8

TOTAL                                                       162                                 100´0

Dentro delas de novo aparecen os oficios de peóns sobre todo como
os máis abundante, tendo de novo certa incidencia o grupo dos mariñei-
ros:

Empregos                                       Total                               %
Peóns                                                           103                                   82´4

Mariñeiros                                                     19                                   15´2

Mozos                                                              3                                     2´4

TOTAL                                                       125                                 100´0

No caso dos traballos máis especializados, e como xa comentabamos
ó falar dos españois en YPF, hai unha importante diversidade en cargos,
iso sí, de pouco peso na pirámide laboral da empresa: 

Empregos                                         Total
Mecánicos                                                       5

Empregados (oficiña)                                     4

Foguistas                                                         3

Pintores                                                           2

Albaneis                                                          2

Chóferes                                                          2

Quincheiros                                                    2

Empregados (almacén)                                   2

Sen especificar                                                4

Outros                                                           11

TOTAL                                                         37
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A documetación de ASTRA asimesmo, permítenos xogar cunha
nova información da que non dispoñíamos no caso de YPF e que é certa-
mente pouco habitual: as fichas dos traballadores ofrecen a profesión que
este declaran ó chegaren á empresa. Dende logo é unha información que
temos que coller con certas reticencias pois podía acontecer que o aspi-
rante a entrar na compañía esaxerara a súa cualificación persoal para obter
así un mellor posto de traballo, aínda así, e unha vez analizados os resul-
tados, semella que tal circunstancia de darse debeu ser esporádica e sen
ningunha importancia nos resultados xerais:

Profesións                                         Total                             %
Xornaleiros                                                   75                                   45´1

Labregos                                                        31                                   18´6

Mariñeiros                                                     18                                   10´8

Chóferes                                                          6                                     3´6

Cociñeiros                                                       4                                     2´4

Pintores                                                           4                                     2´4

Empregados (oficiña)                                     4                                     2´4

Carpinteiros                                                    3                                     1´8

Ferreiros                                                          3                                     1´8

Foguistas                                                         2                                     1´2

Empregados (almacén)                                   2                                     1´2

Albaneis                                                          2                                     1´2

Mecánicos                                                       2                                     1´2

Sen especificar                                                4                                     2´4

Outras                                                             6                                     3´6

TOTAL                                                       166                                 100´0

Se ó observarmos as profesións desenvolvidas na empresa polos
españois tiñamos que facer referencia á súa escasa cualificación, semella
que estos novos datos veñen a ratificar a pouca preparación dos peninsu-
lares que se achegan a Comodoro na procura de fortuna. Entre xornaleiros
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e os agricultores xa ocupan o 63´7% do total de españois que acceden ó
traballo en ASTRA, e se a estes lles engadimos os mariñeiros galegos,
xentes que veñen a desenvolver aló a profesión que facían nas súas terras
de orixe, a porcentaxe xa subiría ata o 74´5%. Precisamente, se compara-
mos o número de xornaleiros e labregos co de peóns nas ocupacións
desenvolvidas nas instalacións podemos chegar á conclusión de que serán
precisamente estes individuos dos que se surtirá esa categoría laboral, sen
dúbida a máis dura e ingrata, xa que supoñía pasar a maior parte do día á
intemperie aturando as adversas condicións climáticas da rexión.

A derradeira incógnita por desvelar nesta análise do sector laboral
español nas instalacións petrolíferas de Comodoro Rivadavia, a de proce-
dencia rexional, é tamén a máis difícil, debido á escaseza de información
que nos aportan as fontes da principal empresa: YPF. Das 1.515 fichas de
españois catalogadas, tan só 103, é dicir un exiguo 6´8% do total, nos ofre-
cen a información requerida. Como é lóxico, con esta escasez de datos non
podemos considerar de ningún modo os resultados recollidos como fiables:

Procedencia                                      Total                             %

Andalucía                                                     51                                   49´5

Galicia                                                          18                                   17´6

Castela-León                                                15                                   14´6

Asturias                                                           5                                     4´8

A Rioxa                                                          3                                     2´9

Navarra                                                           2                                     1´9

País Vasco                                                       2                                     1´9

Valencia                                                          2                                     1´9

Cantabria                                                        2                                     1´9

Extremadura                                                   1                                     1´0

Cataluña                                                         1                                     1´0

Murcia                                                             1                                     1´0

TOTAL                                                       103                                 100´0
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A pesar de tódalas reticencias xa comentadas á información aporta-
da polas fichas de persoal, o certo é que no deixa de resultar polo menos
curioso que de entre tódalas rexións peninsulares destaquen Galicia e,
sobre todo, Andalucía, como as maiores aportadoras de homes á empresa,
dúas colectividades que destacaron desde sempre pola súa importancia
numérica na cidade; de feito, sabemos que é precisamente a rexión anda-
luza a principal suministradora española de inmigrantes á localidade, fun-
damentalmente procedentes da provincia de Almería, a pesares de non
contar excesivamente no marco global da emigración española a América
a comezos do século XX 174. En canto ós galegos, a segunda colectividade
en importancia en Comodoro, parece ser que a área de procedencia estaría
situada fundamentalmente na vertente Atlántica da rexión, sobre todo na
comarca de Fisterra. De tódolos xeitos, todas estas apreciacións carecen
do necesario respaldo dun exhaustivo traballo cuantitativo que mida
dunha vez por todas o aporte de estas dúas rexións españolas ó crecemento
demográfico comodorense, algo que tentaremos facer no vindeiro capítulo
deste libro.

Por último, destacaríamos en importancia á colectividade castelán-
leonesa, rexión cunha importancia discreta no seu aporte americano e en
donde tan só provincias como León, Zamora, Soria ou Salamanca desta-
carían nun proceso de escasa incidencia, comparándoa con outras rexións
españolas.175

A pouca fiabilidade dos datos en YPF contrastan cunha ampla
representación das procedencias nos de ASTRA na que somentes aparece
unha folla de persoal sen a localización rexional do seu dono:
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174 Aínda que, lamentablemente, polo momento non dispoñemos de estudios cuantitativos profundos
sobre o aporte andaluz a Comodoro, é un feito asumido polos investigadores arxentinos o peso funda-
mental desta colectividade na localidade patagónica, un feito fácilmente demostrable na actualidade
pola importancia numérica dos socios pertencentes ós dous centros andaluces existentes nela. Pola súa
parte, o grupo dos galegos atoparíase nunha máis discreta segunda posición, sempre seguindo estas
estimacións polo momento sen un definitivo respaldo documental.  

175 GARCÍA ZARZA, E.: La emigración en Castilla y León,Valladolid 1983, p. 158.



Procedencia                                      Total                             %

Andalucía                                                   113                                   68´1

Galicia                                                          28                                   16´8

Castela-León                                                  9                                     5´4

Castela-A Mancha                                         4                                     2´4

País Vasco e Navarra                                      3                                     1´8

Extremadura                                                   3                                     1´8

Valencia                                                          2                                     1´2

Asturias                                                           1                                     0´6

Sen especificar                                                1                                     0´6

TOTAL                                                       166                                 100´0

Non deixa de resultar sintomático que as tres rexións que aparecían
como as principais aportadoras de homes para YPF ocupen tamén en
ASTRA esa preeminencia, sen dúbida os resultados son demasiado cati-
vos para asentar o atopado como unha verdade irrefutable pero o certo é
que tamén en ASTRA a andaluza é a colectividade, que domina con cla-
ridade o panorama español, seguida a importante distancia polos galegos
e os casteláns-leoneses. Dos 113 andaluces rexistrados 109, é dicir máis do
96%, proceden da provincia de Almería por 4 que veñen da veciña de
Granada; trataremos con maior profundidade a importancia dos almerien-
ses en Comodoro no seguinte capítulo pero os datos das empresas petrolí-
feras xa nos están a falar da súa capital importancia no contexto da inmi-
gración de orixe española cara á cidade patagónica. Indubidablemente, a
invasión da filoxera e a ruina da agricultura vitícola de exportación farán
desta provincia andaluza, xunto con outras como a mesma Granada ou
Málaga, unha zona de potencial emigración que se traducirá nun impor-
tante estancamento da súa poboación sobre todo a partir de 1900; de feito
a provincia non acadará o número de habitantes de principios de século
ata 1940 176.
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176 MATEO AVILÉS, E.: La emigración andaluza a América. 1850-1936, Málaga 1993, p.64.



No caso galego, aínda que numericamente nos movemos en cifras
ben cativas, non deixa de ser significativo que a metade dos inmigrantes,
é dicir catorce, procedan de Fisterra, cunha participación tamén impor-
tante das Rías Baixas 177.

CONSIDERACIÓNS FINAIS

Unha vez expostos os datos obtidos das fichas de persoal e antes de
rematar co capítulo, quixéramos recalcar as principais conclusións que
podemos sacar desta primeira aproximación ó estudio da aportación espa-
ñola ó desenvolvemento das empresas petrolíferas na cidade de
Comodoro Rivadavia. Certamente a documentación empregada amosa
unha importante fiabilidade, dado o volúme no que nos movimos co
manexo de máis de 9.000 fichas de persoal entre as dúas empresas estudia-
das, o que debe constituir un bo aval para as conclusións que defendemos,
xa que precisamente co vaciado desta documentación xerada polas dúas
empresas conseguimos coñecer a máis do 60% dos traballadores que se
empregaron nos campos comodorenses no primeiro tercio do presente
século, ou a lo menos da década dos vinte.

O desenvolvemento que experimentaron neses intres as compañías
petrolíferas da zona virá da man dun importante proceso migratorio cara
a localidade, no que destacaron, sobre todo nos primeiros anos do proceso,
os inmigrantes europeos procedentes na súa gran maioría dos países medi-
terráneos e cunha representatividade tamén reseñable dos eslavos. 

De entre esa importante contribución europea poderíamos dicir que
é a colectividade peninsular a máis importante numéricamente nas insta-
laciones petrolíferas de YPF e a segunda en ASTRA, un grupo que proce-
derá fundamentalmente da rexión bonaerense, sendo un caso típico de
migración escalonada. Asimesmo, o inmigrante español tipo que chega a
estas instalacións será o dun home solteiro de entre os 16 e 30 anos, é
dicir, lixeiramente máis xoven que os seus compañeiros estranxeiros, e
adicándose ás labores menos especializadas; é pois un operario de baixa
cualificación que ven a engrosar os postos menos importantes do panora-
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177 Atopámonos con catro inmigrantes de Noalla, dous de Vilagarcía e Sanxenxo, Vilalonga, Moaña,
Lavadores e O Grove con un.



ma laboral comodorense. Tal circunstancia vese agravada ademáis por
unha duración na empresa moi discreta que se ben non é prerrogativa
exclusiva desta colectividade, o certo é que acentúa o carácter inestable e
precario dos empregos ocupados por españois nos Xacementos Petrolíferos
Fiscais.
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O CRECEMENTO DEMOGRÁFICO COMODORENSE

No anterior capítulo xa comentabamos a especial incidencia que sig-
nificou para o ata entón pequeno asentamento comodorense o descubri-
mento do petróleo, e é que as actividades ligadas á extracción do crú non só
suporán a transformación daquel paraíso para os naturalistas do que xa dis-
frutara o propio Charles Darwin durante a súa viaxe no “Beagle” oitenta
anos antes 178, senón que tamén suporá un crecemento demográfico certa-
mente importante en toda a provincia. Comodoro ata aquelas datas era un
poboado dunhas trescentas casas pequenas e cabanas cunha escola para
corenta alumnos e uns oitocentos habitantes 179, é dicir, unha pequena pinta
no deserto demográfico patagónico; dez anos máis tarde, en 1917, a poboa-
ción contaba xa con 3.232 habitantes180, un crecemento que xa configuraba
as particulariedades do desenvolvemento urbano da localidade, caracteriza-
do pola creación de diferentes núcleos poboacionais separados do primitivo
emprazamento e derivado das áreas de influencia, maiores ou menores
segundo o caso, xeradas polas diferentes compañías petrolíferas asentadas na
zona 181. En canto a ese crecemento poboacional, algo poderíase dicir tamén

IV
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178 ROCK,D.: Argentina 1516-1987, Madrid 1988, p. 236.

179 DU TOIT, B.M.: Colonia boer, an afrikaner senttliment in Chubut, Argentina, Nova York 1995,p.156.

180 Datos proporcionados polo xornal “La Protesta” (5 de outubro de 1915) e que nós recollimos da tese doutoral
inédita da profesora Susana Torres, dirixida polo doutor Sam Baily na Rutgers University de New Yersey e
titulada Two oil company towns in Patagonia: European inmigrants, class and ethnicity (1907-1933),p. 47.

181 Tal circunstancia queda plenamente manifestada na distribución da poboación comodorense en
1915, segundo as estimacións do xornal “La Protesta” e que nós recollemos da tese da doutora Torres.
Neles se fai unha distribución en cinco zonas claramente diferenciadas: o primitivo núcleo poboacio-
nal con 1.300 habitantes, o barrio da Compañía Nacional (Km. 3) con 1.562, o do ferrocarril (Km.
5) con 150, o da Compañía Arxentina do Petróleo (Km. 8) con 120 e o de Astra (Km. 20) con 100.



do resto da rexión: no Censo Nacional de 1895, uns doce anos antes do des-
cubrimento do petróleo, A Patagonia no seu conxunto contaba con tan só
24.041 habitantes, o 0´73% do total de Arxentina, e deles somentes 3.748
vivían no Chubut 182; vinte anos despóis, no Censo de 1914, aparecen nesa
provincia 23.065 habitantes, pasando a ser en 1920, 30.118 e xa 110.754 no
censo de 1947 183. Os resultados numéricos poden semellar a primeira vista
curtos, pero debemos ter en conta, por un lado, os baixos niveis poboacio-
nais dos que partimos e, por outro, a tremenda dificultade que supón -e disto
xa falamos- o poboamento dunha rexión como a patagónica.

Parece imposible entender este crecemento demográfico sen ter en
conta a atracción que debeu supor o novo enclave para unha importante
masa migratoria que viría a cubrir a necesaria man de obra nunha región
ata a data completamente carente dela e na que o elemento estranxeiro,
como non podía ser doutro xeito na Argentina, xogou un importante
papel, como queda de manifesto nos distintos censos nacionais 184:

1895         1912   1914   1920   1947

Arxentinos             2.203     13.535       12.481      18.265       86.694

Estranxeiros           1.545       9.781       10.584      11.853       24.060

Total                       3.748     23.065       23.065      30.118     110.754

Fonte: CIGNETTI, Opus cit., p.43.

Os datos fálannos dun peso significativo do elemento estranxeiro
practicamente desde comezos da época estatística e ó longo da primeira
metade do século XX: así en 1912 o 41´9% do total de habitantes do
Chubut non son arxentinos, dous anos máis tarde a porcentaxe chega ata
o 45´9%, producíndose a partir desa data unha baixa porcentual, que non
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182 CIGNETTI, A.M.: La inmigración española a la Patagonia, México 1989, p. 42.

183 En 1947 Comodoro Rivadavia non estaba incluida na provincia do Chubut, xa que desde marzal de
1944 créase a zona militar de Comodoro como medida para protexer un enclave estratéxico tan
importante para o estado; tal situación se manterá ata 1955 no que volta a incluirse no Chubut.
Debido a esta circunstancia, a profesora Cignetti optou, cremos que con bo criterio, por incluir os seus
datos cos daquela provincia para facilitar a visualización do proceso de crecemiento demográfico nos
distintos censos.

184 Ibid.



numérica, ata o 21´7% que achamos no 1947. Dentro deste importante
sector non nativo, os españois adquiren un destacado papel dende come-
zos desta centuria185: en 1914 o 31% do total de estranxeiros no Chubut
proceden de España, e só seis anos despóis xa acadan o 34´6%.186 

Poñer en relación unha importante presencia de inmigrantes do
Estado español co crecemento demográfico e mesmo económico dunha
determinda rexión da República Arxentina non semella, dende logo, unha
tarefa moi difícil; de feito xa é coñecido por todos a magnitude da presen-
cia española naquela nación sudamericana. Arxentina é un dos destiños
máis importantes do destacado fluxo migratorio español na chamada
“época de emigración masiva”, entre 1880 e 1930, no contexto dun proce-
so migratorio moito máis amplo no que tamén participaron boa parte dos
restantes países europeos. Polo tanto, a emigración española non é un pro-
ceso peculiar senón, máis ben, un capítulo máis do espallamento europeo
polo mundo que acada os cumios máis importantes nesa etapa; aínda así, o
proceso migratorio en España, tanto na súa cronoloxía, a orientación dos
seus fluxos ou mesmo nos seus efectos sí que ten características propias
incluso con respecto ós países da conca mediterránea. Así, no derradeiro
tercio do século XIX, cando Italia xa contribuía con forza en emigrantes
cara Brasil, Estados Unidos ou a mesma Arxentina, España aínda non des-
pegara con verdadeira intensidade, facendoo decididamente xa desde os
primeiros anos do novo século ata prácticamente comezos dos anos trinta,
por suposto cos inevitables altibaixos ó longo do proceso.187

Non é doado en cambio facer afirmacións categóricas en canto ó
número de españois que deixaron a súa terra na procura da fortuna en terras
americanas, e polo tanto tampoco o é se falamos do caso específico arxen-
tino. Semella que a cifra se move entre os tres millóns e medio longos cal-
culados por Sánchez-Albornoz 188 e o preto de catro sinalados por Eiras
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185 No reconto de finais do século XIX o peso español queda ensombrecido pola importancia da colec-
tividade británica, non esquezamos a importancia das colonias galesas, e tamén pola chilena.

186 Ibid. ,p. 58.

187 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N.: “Medio siglo de emigración masiva de España hacia América” ,
pp.13-32, en SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N. (Comp.): Españoles hacia América. La emigración en masa
(1880-1930),Madrid 1988, p. 19.

188 Ibid.,p.18



Roel189. As deficiencias do aparato estatístico, tanto nos países de emisión
como de recepción, a certa importancia da emigración ilegal -non esqueza-
mos por exemplo o problema dos quintos-, ou o efecto distorsionador da
emigración anduriña, son algunhas das causas que explican as diferencias
entre os diversos cálculos dos expertos. Nembargantes, sexan tres ou catro
os millóns de españois que partiron do seu país cara América, o certo é que
aquel foi o cumio de cinco séculos de emigración española ó Novo Mundo. 

Se no século XIX Cuba foi o obxectivo principal do fluxo migratorio
español, cun 43 por cento do total dos emigrantes, no primeiro tercio do
século XX o comportamento trócase pasando a ser precisamente a
República Arxentina o seu principal foco de atracción, acadando un 53%
do total190. A xoven república iberoamericana estaba a vivir desde o derra-
deiro cuarto do século XIX un notable proceso de crecemento económico
motivado polo comezo en serio da explotación dos seus importantes recur-
sos naturais, ata ó momento desaproveitados, gracias á combinación de
capital estranxeiro e man de obra inmigrante, nun claro exemplo de “eco-
nomía de fronteira” semellante ó que estaba a acontecer nos Estados Unidos
e que imposibilitou a competencia dos países do seu entorno.
Indubidablemente, a bonanza económica do país ata a grande crise do 1929,
somentes salpicada nalgunhas pequenas etapas por procesos depresivos, foi
o factor máis importante para explicar esa importante corrente migratoria
española que, por suposto, non foi a única que recibíu o país sudamericano;
de feito, entre 1880 e 1930 Arxentina contou cunha inmigración neta duns
tres millóns de individuos, cifras que falan por si mesmas, sobre todo se pen-
samos que en 1869 a súa poboación total era de 1´7 millóns de habitantes.
O peso da emigración europea neste proceso está fora de toda dúbida; entre
1870 e 1930 Arxentina recibíu aproximadamente o 12% do caudal migra-
torio daquel continente e é que ningún país do mundo, nin sequera os pro-
pios Estados Unidos tivo unha proporción tan elevada de estranxeiros nun
período de tempo tan elevado191, nese contexto, a contribución española
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189 EIRAS ROEL, A.: “Migraciones a larga distancia (1500-1900). La emigración a América en la
Historia de la población española”, pp.953-960, en BENITO RUANO, E. e ESPADAS BURGOS,
M. (Coords.): 17º Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Madrid 1992, p. 956. 

190 Ibid., p. 957.

191 SÁNCHEZ ALONSO, B.: “La emigración española a la Argentina (1880-1930)”, pp.205-234, en
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N. (Comp.): Opus cit., pp.210-211.



non é desdeñable: por exemplo dos 3.297.312 españois embarcados entre
1882 e 1930, 1.594.822 foron a Arxentina192.

Pero tamén habería que falar doutras causas que explican o peso
español no crecemento demográfico arxentino como poden ser, por exem-
plo, a maior proximidade cultural, linguística e mesmo relixiosa de
Arxentina con respecto a España do que o podía estar o outro gran foco
de atracción do momento, os Estados Unidos, así como tamén outros con-
dicionantes de tipo histórico ou das peculiares condicións de cada unha
das rexións españolas no momento. De tódolos xeitos, algunhas destas
premisas xeralizadas non resultan, nin moito menos, de demostración tan
doada como semella nun primeiro intre, así, se poñemos como exemplo o
caso galego, atoparémonos como os criterios de afinidade cultural e, sobre
todo, linguística non son certos pese a tratarse dunha rexión española. Se
isto ocorre á hora de facer unha exposición dos diferentes factores de
atracción (pull) xa nos podemos imaxinar que acontecerá ó falarmos dos
de expulsión (push). Efectivamente, a diversidade rexional en España e os
seus diferentes comportamentos migratorios na época fan dificilmente
aceptable a tentativa de facer unha visión xeralizada ou uniformizadora do
proceso migratorio a escala do estado: semella que non terán as mesmas
facilidades de integración cultural no novo país un inmigrante galego que,
por exemplo, un andaluz, ou que non son as mesmas condicións económi-
cas as que fan marchar da súa terra a un vasco que as de un castelán ou un
catalán.

Ante tal situación é de obrigado cumprimento para un coñecemen-
to profundo daquela realidade a desmembración rexional da análise dos
factores de expulsión, algo que nos últimos anos comeza xa, afortunada-
mente, a ser asumido polos investigadores, manifestándose en obras moi
meritorias como a compilada por Nicolás Sánchez-Albornoz193, a coordi-
nada polos profesores Vives, Vega e Oyamburu 194 ou mesmo a colección
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192 NARANJO, C.: “Análisis cuantitativo”, pp.177-200, en VIVES, P.A., VEGA, P. e OYAMBURU,
J. (Coords.): Historia general de la emigración española a América, (2Tomos), Madrid 1992. Tomo I,
p.183.

193 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N.: Opus cit.

194 VIVES, P.A., VEGA, P. e OYAMBURU, J. (Coords.): Opus cit.



do Arquivo de Indias, ou a Fundación Mafre, obras que veñen a rechear
os ocos dunha visión ata o momento demasiado simplista dos factores que
condicionaron a saída masiva de españois cara América. Por suposto, nós
non tentamos nesta obra levar adiante unha análise profunda dos condi-
cionantes que posibilitaron aquela marcha, somentes faremos unha breve
exposición das características máis salientables a medida que nos achegue-
mos a cada unha das colectividades españolas que atopamos na documen-
tación comodorense, deixando para un estudio máis profundo o caso dos
galegos, que terán o seu capítulo aparte.

Asimesmo, a nosa análise ven tamén a contribuír na necesidade dun
traballo rexional rigoroso na zona de recepción que veña a cubrir as defi-
ciencias dunha análise asimesmo demasiado lineal no senso de estudiar o
proceso migratorio europeo en xeral e español en particular no estricto
marco de Bos Aires e o seu ámbito: é necesario achegarmos a contribución
española e galega a cada unha das rexións que compoñen o país para deca-
tarnos así dos elementos en común e as peculiariedades dos diferentes asen-
tamentos. Para tal fin, e despois de traballarmos no anterior capítulo coas
características laborais nos campos petrolíferos, actividade dende logo fun-
damental en Comodoro pero non exclusiva, queremos facer agora un ache-
gamento á contribución migratoria española desde outra fonte ben diferen-
te e que, de seguro contribuirá a abrirnos novas perspectivas do panorama
migratorio. Referímonos as actas de matrimonios do Rexistro Civil da cida-
de de Comodoro; certamente, a información aportada por esta documen-
tación e de grande interese para o investigador, alí aparecen referencias á
orixe dos inmigrantes, ás súas ocupacións, ou ós seus comportamentos
matrimoniais, elemento éste clave á hora de falarmos de inserción das
novas colectividades na sociedade de chegada, e sirvenos tamén de con-
traste coa utilizada con anterioridade para medir a verdadeira presencia de
cada unha das nacionalidades aparecidas. No caso español e galego, ade-
máis temos a fortuna de que os rexistros ofrécennos as procedencias por
provincias o que ven, dende logo, a cubrir unha das deficiencias máis nota-
blesdas fichas de persoal das compañías petrolíferas.

Dende logo, non todo son ventaxas se traballamos cun rexistro de
matrimonios nunha cidade como a de Comodoro onde a forte presencia
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masculina a convertirán nun típico exemplo do modelo chamado “califor-
niano”195. É evidente que nunha cidade con estas características, cuns
índices de masculinidade moi elevados 196, cunha escasez de mulleres no
mercado matrimonial e cunha máis que posible forza das relacións extra-
matrimoniais, a porcentaxe de casamentos deixa un índice de ocultación
de individuos innegable, pero tamén é certo que a abundancia que nos
ofrecía a documentación de YPF e ASTRA axúdanos a salvar ese atranco.
Ademáis, os rexistros de casados traen con eles unha información comple-
tamente nova como é a referente ás mulleres que quedaban agachadas na
documentación das compañías petrolíferas e que, desto xeito, podemos
coñecer non somentes desde a perspectivas das súas procedencias, senón
tamén noutros ámbitos como poden ser, por exemplo, os seus comporta-
mentos matrimoniais.

Vaciamos tódalas actas de matrimonios da cidade de Comodoro
Rivadavia, un total de 1125, desde 1912 ata 1933197, é dicir, prácticamente
na etapa que nos movemos ó tratar a presencia española nas empresas do
petróleo na rexión. A rica información destes rexistros empurrounos á
posibilidade de facer unhas acotacións temporais no período para, deste
xeito, afondar aínda máis no coñecemento do peso da migración española
e galega á localidade. Esta subdivisión servíunos para medir con maior
intensidade a presencia das diferentes colectividades españolas na zona e
a súa evolución ó longo do período e tamén, para contemplar o marco
evolutivo das ocupacións dos españois nese tempo, sen esquecer en nin-
gún momento o contexto xeral e o peso das colectividades non españolas.
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195 O profesor Eiras Roel denomina así ás poboacións caracterizadas pola sobreabundancia de varóns e
a escaseza de mulleres e nenos. Ver EIRAS ROEL, A.: “Una primera aproximación a la estructura
demográfica urbana de Galicia en el censo de 1787”, pp. 155-177, en VILLARES PAZ, (Coord.) R.:
La ciudad y el mundo urbano en la Historia de Galicia, Santiago 1988, p.175.

196 Non temos datos directos dos índices de masculinidade da cidade nesas datas pero sí do conxunto
da provincia do Chubut que son, dende ó noso punto de vista, tremendamente clarificadores: así no
ano 1914 atopámonos cunhas taxas do 169´9%, porcentaxe que irá baixando gradualmente ó longo
dese primer tercio do século XX, aínda que conservando unha notable importancia como se manifesta
no Censo de 1947 onde temos unha taxa do 132´2%. Por suposto, a influencia do núcleo petroleiro
comodorense nestes resultados é evidente. Ver CIGNETTI, A.M.: Opus cit. ,p.58.

197 REXISTRO CIVIL DA PROVINCIA DO CHUBUT (Rawson): Libros de Matrimonios da cidade
de Comodoro Rivadavia, 1912-1933.



As subdivisións propostas foron tres: a primeira iría desde 1912 ata 1917,
é dicir, comprendería os primeiros anos tras o descubrimento do crú, a
segunda englobaría desde 1918 ata 1927198, estaríamos no momento do
forte desenvolvemento económico da rexión da man da explotación deci-
dida dos recursos petrolíferos, e por último teríamos o período 1928-1933
o cumio do proceso evolutivo nese primeiro tercio do século.

AS PROCEDENCIAS DOS INMIGRANTES

Primeiramente, faremos unha análise dos datos totais para o período
para realizar despóis un estudio pormenorizado de cada unha das subdivi-
sión que fixemos. Comecemos polos homes nos que as porcentaxes de
estranxeiros con respecto á poboación arxentina que nos amosan os libros
de casados coinciden prácticamente cos acadados nos libros de personal
de YPF:

Procedencia                                       Total                    %

Arxentinos                                               270                    24´0

Estranxeiros                                              855                    76´0

TOTAL                                                  1125                  100´0

Os novos datos reforzan a idea dunha poboación comodorense
maioritariamente estranxeira, e incluso aumentan na práctica en catro
puntos a diferencia que cobran os foráneos con respecto ós arxentinos. Por
suposto, nin que decir ten que os mesmos nacionais na súa grande maioría
son tamén inmigrantes á zona, dada a imperiosa necesidade de man de
obra que vive neses intres a rexión, como xa quedou sinalado no anterior
capítulo. En canto á procedencia por continentes, e como tamén xa sina-
laba a documentación das empresas petrolíferas, o predominio europeo é
indiscutible:
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198 No ano 1923 o arquivo de Rawson sufríu un importante incendio e o lume fixo desaparecer as par-
tidas matrimoniais de Comodoro dos anos 1921,1922,1924 e boa parte do 1925. Esa é a razón de que
a segunda das subdivisión por nós acometidas abarque un número de anos maior que as restantes. 



Procedencia                                       Total                    %

Europa                                                      757                    88´5

África                                                         63                      7´4

América                                                      27                      3´2

Asia                                                              8                      0´9

TOTAL                                                    855                  100´0

A diferencia máis salientable con respecto ás fontes anteriormente
utilizadas e a maior presencia de africanos, algo lóxico xa que se trata de
representantes da colonia bóer, un grupo adicado fundamentalmente,
como xa sinalamos no seu momento, ás explotacións agrícolas e gandeiras
da zona, polo que a súa presencia en YPF ou ASTRA era case que anec-
dótica. En canto ós americanos que se atopan na documentación, a repre-
sentatividade máis importante, dentro do cativo das cifras, corre a conta
daqueles países veciños á Arxentina, é dicir Chile e Uruguai, co que de
novo atopamos marcadas coincidencias con respecto as fichas de persoal
199. Algo semellante, asimesmo ocorre coa representación asiática que pro-
vén en tódolos casos, agás un, do Próximo Oriente 200.

Facendo un desglose da inmigración europea por países atopámonos
coa importancia do fluxo migratorio español cara a zona, que conquire
unhas porcentaxes moito máis favorables aínda que no caso dos xacemen-
tos petrolíferos fiscais:

Procedencia                                       Total                    %

España                                                      320                    42´3

Alemaña                                                     79                    10´4

Italia                                                           68                      9´0

Rusia                                                           50                      6´6
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199 Atopamos doce chilenos, oito uruguaios, catro paraguaios, dous brasileiros e un colombiano.

200 Aparecen nas actas de matrimonio dous turcos, dous sirios, dous chipriotas, un libanés e un chinés.



Portugal                                                      49                      6´5

Checoslovaquia                                          27                      3´6

Polonia                                                       27                      3´6

Iugoslavia                                                   26                      3´4

Austria                                                        18                      2´4

Grecia                                                         14                      1´8

Holanda                                                      12                      1´6

Gran Bretaña                                             11                      1´4

Francia                                                        10                      1´3

Romanía                                                       9                      1´2

Bulgaria                                                        9                      1´2

Lituania                                                        7                      0´9

Hungría                                                        6                      0´8

Suíza                                                             5                      0´7

Outros 201                                                    10                      1´3

TOTAL                                                    757                  100´0

Os españois conforman, con moita diferencia, a colectividade máis
importante non só das europeas senón de tódalas estranxeiras e, facendo
unha visión máis ampla, os inmigrantes procedentes da Europa
Meditéranea se achegan a preto do 60% do total, porcentaxe case que
idéntica que os datos de YPF por exemplo. Os comportamentos xerais son
pois semellantes á anterior análise, aínda que agora hai un significativo
troco nas nacionalidades predominantes se exceptuamos o caso español.
O aumento de importancia dos españois semella que pode estar relaciona-
do cunha maior diversificación dos empregos do que nun primeiro
momento puidera parecer, é dicir, que os españois que se achegan ata
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201 Dous suecos, dous noruegueses, dous dinamarqueses, un belga, un ucraíno, un albanés e un liech-
tensteinés.



Comodoro non somentes veñen a cubrir os postos de traballo ofertados
polas empresas do petróleo, senón que tamén xogan un papel moi desta-
cado no comercio da zona ou mesmo, aínda que neste caso cun carácter
máis modesto, no sector primario, cousa que quizáis non farán outras
colectividades. Tamén podería acontecer que algunhas destas outras
nacionalidades se caracterizasen por uns comportamentos matrimoniais
diferentes ós españois, xa sexa por migrar estando xa casado, xa sexa por
querer casar na súa terra de orixe despóis de adquirir un certo capital, ou
tamén por ir na procura dunha noiva noutras colonias da mesma naciona-
lidade, como semella fixeron os búlgaros, polo que deste xeito coidamos
se atopan infravalorados nesta documentación 202. Por suposto, outro dos
elementos que poden xerar ocultación nas partidas de matrimonios é a
migración de tipo temporal, empregando este termo nun amplo sentido da
palabra, é dicir, aqueles inmigrantes a quenes non entra nos seus pláns o
asentamento definitivo na zona o que, dende logo, condiciona moito os
seus comportamentos matrimoniais, ou dito doutro xeito, na grande maio-
ría dos casos un compromiso nupcial supón un certo grao de asentamento
na zona, polo que aqueles inmigrantes que teñen metido na súa testa o
desexo do retorno non se o plantexan.

Aínda con tódalas pegas indicadas, é importante suliñar que no
rexistro civil comodorense quedan reflexadas como as principais naciona-
lidades europeas en canto a aporte masculino á zona as mesmas que apa-
recían na documentación das empresas petrolíferas, iso sí, con variacións
en canto a porcentaxes e orde: así alemáns, portugueses, italianos, iugos-
lavos, checos, polacos e rusos ocupan as primeiras posicións, sen xurdir
resultados moi estridentes que fagan contradecir o ata eiqui defendido.
Semella que o caso búlgaro aparece como un comportamento certamente
especial cunhas explicacións tamén ben definidas como pode ser una
maior necesidade endogámica e unha volta as súas terras á hora de con-
traer matrimonio. Ademáis, é ata desexable que os datos non coincidan
plenamente cos aportados no anterior capítulo xa que o novo rexistro
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202 Segundo a profesora Sonia Ivanoff, a maioría dos homes solteiros desta nacionalidade que decidían
asentarse na zona buscaban con frecuencia a súa parella ben na propia Bulgaria, ben noutras colonias
búlgaras como podían ser as de Chaco ou Berisso. Ver IVANOFF, S.L.: “De Bulgaria a la explotación
nacional del petróleo. (1916-1933)”, pp.1-27, Artigo inédito, p.16.  



inclue ós integrantes doutros campos laborais ademáis do petrolífero, polo
que se produce un efecto de compensación daquelas nacionalidades que
cecais tiñan unha maior diversificación nas súas actividades productivas,
sen esquecer que a análise que fixemos das empresas orientadas a extrac-
ción do crú no anterior capítulo baseouse en dúas compañías de moito
peso no panorama comodorense pero, dende logo, deixou fora a outras
que podían variar en algo o mapa das procedencias. 

Entremos agora nun novo terreo, como é o da orixe xeográfica das
mulleres que casan en Comodoro. Xa destacabamos con anterioridade a
importancia desta información, pese as limitacións da fonte, pois o peso
da muller no panorama laboral petrolífero era mínimo203 , polo que non
daba opción a facer un estudio en profundidade da súa procedencia.
Neste rexistro, por suposto, quedan fora aquelas donas que chegan á
cidade reclamadas polos seus homes, ou tamén aquelas mozas que casan
no seu lugar de orixe ou no derradeiro lugar de residencia da súa familia,
sen esquecernos das solteiras, que puideron xogar tamén un papel desta-
cado na poboación, habida conta do importante peso xogado na zona
pola prostitución. Aínda así, os datos conqueridos son, ó noso xuízo,
representativos:

Procedencia                                       Total                    %

Arxentinas                                               369                    32´8

Estranxeiras                                              756                    67´2

TOTAL                                                  1125                  100´0

Como no caso dos homes, as porcentaxes de estranxeiras superan
con creces ás das nacionais, aínda que agora as diferencias recórtanse un
chisco, sen dúbida pola menor propensión á emigración, sobre todo a
longa distancia, das mulleres. Así e todo, a forza do elemento estranxeiro
é indubidable, un elemento estranxeiro que procede na súa grande maio-
ría de Europa:
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damentalmente como limpadoras ou coidadoras dos servicios públicos. 



Procedencia                                       Total                    %

Europa                                                      654                    86´5

África                                                         61                      8´1

América                                                      36                      4´8

Asia                                                              5                      0´6

TOTAL                                                    756                  100´0

As mulleres europeas superan o 85% do total das partidas, porcen-
taxe moi similar á dos homes; asimesmo, son as procedentes do continente
africano as que ocupan a segunda posición, estamos a falar en todos eses
casos de novo de representantes da colonia bóer da rexión. En canto ás
americanas tamén contempramos uns comportamentos similares ó que
acontecía cos varóns, é dicir, son os países preto de Arxentina –Uruguai e
Chile– os principais suministradores 204; por último, no caso das asiáticas
todas proceden do Próximo Oriente 205. Parece pois que en nada varían na
práctica as procedencias por continentes das mulleres en comparación cos
homes. Vexamos que ocorre en canto a contribución por nacionalidades
das europeas:

Procedencia                                       Total                    %

España                                                      284                    43´4

Alemaña                                                     75                    11´6

Polonia                                                       45                      6´9

Italia                                                           44                      6´7

Checoslovaquia                                          40                      6´1

Portugal                                                      33                      5´0

Rusia                                                           26                      4´0
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204 Son as chilenas as dominadoras deste panorama americano con 24 partidas, mentres que as uru-
guaias posúen 5. Ademáis aparecen 4 brasileiras, dúas paraguaias e 1 estadounidense.

205 Aparecen dúas libanesas, dúas sirias e unha chipriota.



Austria                                                        19                      2´9

Iugoslavia                                                   17                      2´6

Gran Bretaña                                             12                      1´8

Lituania                                                      11                      1´7

Romanía                                                     10                      1´5

Francia                                                          8                      1´2

Holanda                                                        7                      1´1

Grecia                                                           7                      1´1

Hungría                                                        4                      0´6

Suíza                                                             3                      0´5

Suecia                                                           3                      0´5

Outros 206                                                      6                      0´8

TOTAL                                                    654                  100´0

A primeira consideración de relevancia que hai que facer é a de des-
tacar a importancia da colectividade española que acada unhas porcenta-
xes moi similares ó acontecido no caso dos homes; parece pois que tamén
no sexo feminino o predominio español é palpable. Ademáis na segunda
posición, xa moi distanciada da aportación española, aparecen as alema-
nas cuns tantos por cen tamén moi semellantes as dos seus compatriotas
varóns. Polo demáis, os países que seguen a estas dúas nacionalidades pre-
ponderantes, xa cuns números moito máis cativos, son as mesmas que nos
computos masculinos, aínda que con variacións no seu orde. Convén asi-
mesmo salientar a menor magnitude numérica das diferentes aportacións
nacionais femininas, o que estanos a falar dun fluxo migratorio máis res-
trinxido con respecto a este sexo e, polo tanto tamén, dunha maior repre-
sentatividade da fonte neste caso.
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a) O aporte migratorio a Comodoro entre 1912 e 1917

Nos primeiros anos de desenvolvemento da cidade de Comodoro
Rivadavia como un centro urbano de certa importancia, como é loxico, o
peso do elemento estranxeiro é maior que nos recontos xerais. Respecto
ás mulleres, as porcentaxes de estranxeiras neste primeiro período son,
como no caso dos homes, superiores ós recontos xerais; os motivos desta
maior superioridade son os mesmos que para os varóns, é dicir, o proceso
migratorio lévase adiante cara a unha zona cuns continxentes humanos
moi reducidos polo que o aporte estranxeiro tórnase fundamental.
Ademáis é moi probable que no grupo dos nacionais haxa tamén un
importante número de inmigrantes que quedarían entón agachados nesa
clasificación:

Homes                         Mulleres
Procedencia                      Total            %                Total              %

Arxentina                           16        10´5                   21          13´7

Estranxeiro                        137        89´5                 132          86´3

TOTAL                            153      100´0                 153        100´0

En canto á aportación por continentes a preeminencia europea é
indubidable aínda que cunhas porcentaxes algo menores do que o serán
para a totalidade do período. Esta circunstancia neste momento é facil-
mente explicable por non producirse aínda un proceso migratorio como o
que se verá nos vinte tras a consolidación das labouras extractivas do
petróleo, polo que nestes intres a forza do sector poboacional adicado ós
traballos do agro ou a gandería segue a ser importante e, por suposto, neste
marco económico xogaba un papel moi destacado a colonia bóer que
explica as importantes porcentaxes das procedencias africanas. Os resulta-
dos no caso das mulleres son asimesmo semellantes ós dos homes ó falar-
mos do aporte continental: o dominio europeo é incuestionable pero cun-
has porcentaxes inferiores ós datos xerais pola importancia nesta primeira
época da poboación africana de ascendencia bóer:

Homes                         Mulleres
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Procedencia                      Total            %                Total              %

Europa                                 98        71´5                   95          72´0

África                                  31        22´6                   33          25´0

América                                5          3´6                     3            2´3

Asia                                       3          2´3                     1            0´7

TOTAL                            137      100´0                 132        100´0

En canto ó aporte europeo a presencia española nestes primeiros
intres da vida comodorense é máis que significativa; de feito, a colonia
española é aplastantemente superior que tódalas restantes, polo que queda
de manifesto o carácter temprano do proceso migratorio desta nacionali-
dade con respecto a outras, como por exemplo, a alemana, a italiana ou a
portuguesa, que polo de agora nos amosan a súa verdadeira presencia na
localidade. No caso feminino, o grupo hispano confórmase tamén no
dominador absoluto do panorama migratorio europeo, convertíndose dese
xeito na primeira colectividade, se exceptuamos a bóer, en achegarse a
Comodoro cun número considerable de efectivos.

Homes                         Mulleres
Procedencia                      Total            %                Total              %

España                                 60        61´2                   65          68´4

Italia                                      9          9´2                     9            9´5

Francia                                  6          6´1                     3            3´2

Alemaña                               4          4´1                     2            2´1

Austria                                  3          3´1                     4            4´2

Portugal                                3          3´1                     2            2´1

Gran Bretaña                        3          3´1                     1            1´0

Rusia                                     3          3´1                     3            3´2

Holanda                                2          2´0                      -                -

Suecia                                   2          2´0                     2            2´1
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Checoslovaquia                    1          1´0                     2            2´1

Suíza                                      1          1´0                     2            2´1

Dinamarca                            1          1´0                      -                -

TOTAL                              98      100´0                   95        100´0

b) O proceso migratorio da década dos vinte (1918-1927)

Obsérvase en primeiro lugar un aumento porcentual do grupo
arxentino, tanto en homes como en mulleres, aínda que a superioridade
estranxeira segue a ser incuestionable. O aumento do elemento nacional
virá dado por dúas razóns fundamentais: por unha banda, o interese que
podía suscitar as instalacións comodorenses á man de obra do propio país
nun momento en que comeza o verdadeiro despegue da actividade extrac-
tiva, e por outro o efecto do asentamento anterior doutras colectividades;
é dicir, boa parte destes arxentinos que aparecen na documentación serán
fillos de inmigrantes doutras nacionalidades:

Homes                         Mulleres
Procedencia                      Total            %                Total              %

Arxentina                           75        22´0                   94          27´2

Estranxeiro                        269        78´0                 251          72´8

TOTAL                            345      100´0                 345        100´0

En canto ó aporte europeo contémplase unha suba porcentual con
respecto ó período anterior que nos fala dunha intensificación do fluxo
migratorio desta procedencia como tamén constatan os números brutos
que falan dun crecemento de máis do doble. Pola súa banda a colonia afri-
cana baixa polo freo do seu proceso cara Comodoro prácticamente na
década dos dez, un freo que non supón nin moito menos a desaparición da
colonia bóer na zona senón o estancamento do seu crecemento, por ese
motivo, os fillos dos primitivos inmigrantes pasarán agora a engrosar as
filas do elemento arxentino:
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Homes                         Mulleres
Procedencia                      Total            %                Total              %

Europa                               248        92´2                 223          88´8

África                                  13          4´8                   15            6´0

América                                6          2´2                   13            5´2

Asia                                       2          0´8                      -                -

TOTAL                            269      100´0                 251        100´0

Nas colectividades europeas, se ben o dominio español segue a ser
máis que palpable, o certo é que se produce unha baixa en tantos por cen
da súa importancia no contexto xeral, motivada máis que por un decrece-
mento numérico da súa contribución, pois de feito crece de forma eviden-
te, por un aumento das demáis colectividades; así, comezan a ter xa certa
importancia, tanto en homes como en mulleres, as contribucións alema-
na, rusa, italiana e portuguesa:

Homes                         Mulleres
Procedencia                      Total            %                Total              %

España                               108        43´5                 101          45´3

Alemaña                             32        12´9                   35          15´7

Rusia                                   23          9´4                     8            3´6

Italia                                    18          7´4                   10            4´5

Portugal                              13          5´2                   13            5´8

Austria                                  9          3´6                   13            5´8

Iugoslavia                              7          2´8                     4            1´8

Polonia                                  7          2´8                   16            7´2

Checoslovaquia                    6          2´4                     7            3´1

Gran Bretaña                        4          1´6                     4            1´8

Hungría                                 4          1´6                     2            0´9
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Suíza                                      3          1´2                      -                -

Grecia                                   3          1´2                     2            0´9

Romanía                               3          1´2                     3            1´3

Holanda                                2          0´8                     1            0´5

Noruega                                2          0´8                      -

Bélxica                                  1          0´4                      -

Liechestein                           1          0´4                      -

Bulgaria                                 1          0´4                      -

Francia                                  1          0´4                     2            0´9

Lituania                                 -              -                     1            0´5

Suecia                                    -              -                     1            0´5

TOTAL                            248      100´0                 223        100´0

c) O proceso migratorio comodorense a comezos da década dos trinta (1928-1933)

Na derradeira das etapas por nós estudiada, asistimos a unha nova
baixada do elemento estranxeiro, baixada no eido porcentual xa que se
nos fixamos nos datos brutos prodúcese un aumento en canto ó número
da aportación estranxeira. Polo tanto, máis que unha baixa deste sector
asistimos a un aumento do nacional, motivada por razóns xa sinaladas, por
unha banda, o progresivo asentamento das ondadas migratorias anteriores
na zona e por outra, a política de “arxentinización” do persoal laboral nas
empresas petrolíferas:

Homes                         Mulleres
Procedencia                      Total            %                Total              %

Arxentina                         178        28´4                 254          40´5

Dun Finisterre a outro: A emigración galega á Patagonia

143



Estranxeiro                        449        71´6                 373          59´5

TOTAL                            627      100´0                 627        100´0

En canto á procedencia continental, os europeos manteñen un
dominio case que absoluto no panorama migratorio, mentres os africanos
seguen nas porcentaxes do período anterior e os americanos aumentan
lixeiramente, dentro do cativo da súa contribución:

Homes    Mulleres
Procedencia                      Total            %                Total              %

Europa                               411        91´5                 336          90´1

África                                  19          4´2                   20            5´4

América                              16          3´6                   13            3´5

Asia                                       3          0´7                     4            1´0

TOTAL                            449      100´0                 373        100´0

Nas colectividades europeas asistimos a unha maior diversificación
das procedencias, a pesares do dominio aínda evidente do grupo dos espa-
ñois en ámbolos dóus sexos; o crecemento do aporte alemán, italiano, por-
tugués ou ruso, e notable, pero máis o é a cada vez maior variedade de
colectividades que aparecen na documentación e que convertirán a
Comodoro nesa auténtica “torre de Babel” certamente curiosa no, por
outro lado, panorama arxentino tan influenciado por unha inmigración
con múltiples focos de emisión: 

Homes    Mulleres
Procedencia                      Total            %                Total              %

España                               152        37´0                 118          35´1

Alemaña                             43        10´5                   38          11´3
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Italia                                    41        10´0                   25            7´4

Portugal                              33          8´0                   18            5´3

Rusia                                   24          5´8                   15            4´5

Polonia                                20          4´9                   29            8´6

Checoslovaquia                  20          4´9                   31            9´2

Iugoslavia                            19          4´6                   13            3´9

Grecia                                 11          2´7                     5            1´5

Bulgaria                                 8          1´9                     2            0´6

Holanda                                8          1´9                     6            1´8

Lituania                                7          1´7                   10            3´0

Romanía                               6          1´5                     7            2´1

Austria                                  6          1´5                     2            0´6

Gran Bretaña                        4          1´0                     7            2´1

Francia                                  3          0´7                     3            0´9

Hungría                                 2          0´5                     2            0´6

Dinamarca                            1          0´2                     1            0´3

Ucraína                                 1          0´2                     1            0´3

Suíza                                      1          0´2                     1            0´3

Albania                                 1          0´2                      -                -

Letonia                                  -              -                     2            0´6

TOTAL                            411      100´0                 336        100´0

Concluíndo, poderíase dicir que a característica básica do proceso
migratorio cara a Comodoro é a diversidade dos aportes das diferentes
colectividades asentadas na zona, se ben de todas elas habería que destacar
á española como a principal suministradora de homes e de mulleres prác-
ticamente desde o nacemento da localidade como un centro poboacional
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de certa importancia da man das actividades ligadas ó petróleo. Nun pri-
meiro momento, a comezos da década dos dez, cando o futuro dos xace-
mentos aínda era incerto tamén tiña certa forza no contexto xeral a colec-
tividade bóer, vencellada as actividades do agro e a gandería, pero que iría
perdendo importancia ó masificarse o proceso migratorio cara a localidade
desde finais daquela década e ó longo da seguinte ata comezos dos anos
trinta. Nese mesmo período a migración europea, de feito xa presente
desde o inicio dos dez fundamentalmente personificada no aporte español,
comeza a diversificarse destacando dentro tódalas colectividades, xunto
coa española, as mediterráneas e de centroeuropa.

AS PROCEDENCIAS REXIONAIS DOS ESPAÑOIS EN COMODORO: A IMPORTANCIA DO

APORTE GALEGO

Deixamos para o final deste primeiro apartado a análise das proce-
dencias dos españois, tanto varóns como mulleres, que recalan en
Comodoro ó longo do período estudiado. Nos datos por rexións atopámo-
nos con algunha sorpresa salientable:

Homes                           Mulleres         Total
Procedencia          Total        %            Total         %         Total           %

Castela-León         82      28´8              82      32´3          164        30´4

Andalucía              84      29´6              54      21´2          138        25´6

Galicia                   36      12´7              46      18´1            82        15´3

Asturias                 26        9´1              27      10´6            53          9´8

País Vasco             14        4´9              12        4´7            26          4´8

Navarra                   6        2´1              11        4´3            17          3´1

Cataluña                11        3´9                5        2´0            16          3´0

Valencia                  4        1´4                4        1´6              8          1´5

Aragón                    3        1´0                5        2´0              8          1´5

A Rioxa                   3        1´0                3        1´2              6          1´1

Castela-A Mancha  4        1´4                1        0´4              5          0´9
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Madrid                     3        1´0                1        0´4              4          0´7

Cantabria                3        1´0                1        0´4              4          0´7

Murcia                     2        0´7                1        0´4              3          0´6

Baleares                   2        0´7                1        0´4              3          0´6

Extremadura            2        0´7                 -            -              2          0´4

TOTAL               285    100´0            254    100´0          539      100´0

O peso dos inmigrantes castelán-leoneses supón, ó noso entender,
unha notable sorpresa nos resultados xerais acadados; de feito, Castela-
León é a rexión de procedencia maioritaria das mulleres e no caso dos
homes atópase prácticamente nun empate técnico con respecto a
Andalucía. Certamente, as relacións da rexión con América veñen de
lonxe, constituíndo os casteláns un importante grupo migrante na época
colonial,207 máis a súa destacada presencia na cidade de Comodoro en
pleno século XX, como decimos, non deixa de resultar curiosa cando nas
estatísticas españolas anteriores á Guerra Civil a rexión ten unha partici-
pación mínima a escala nacional en canto á contribución na emigración
masiva. Pese a todo, certo é, sen embargo, que a comezos da presente cen-
turia producíuse un certo espertar da emigración cara Iberoamérica, aínda
que sen acadar sequera as cifras da posterior ós países europeos.208 No caso
comodorense atopámonos cunha absoluta equidade entre as representa-
cións dos sexos na documentación o que nos fai supoñer unha importan-
cia da inmigración feminina maior que noutras colectividades.

Non son sorprendentes, sen embargo, os resultados acadados pola
colectividade andaluza, sen dúbida, pola imaxe tradicional que a sitúa
como a de maior peso no contexto xeral comodorense. Non dubidamos
desa afirmación, pero a xulgar polos datos recollidos, semella que a lo
menos no primeiro tercio do século XX a súa forza estivo moi parella o
aporte castelán. Como acontecía con Castela-León, tampouco é a anda-
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luza a rexión máis destacada en canto aporte cara a outra beira do océano,
aínda que tamén goza dunha estreita relación con América desde o seu
descubrimento209 . Andalucía foi de feito, ata ben pasada a primeira meta-
de do século XIX, e salvo o peculiar caso almeriense, rexión fundamental-
mente de inmigración210. As tradicionais causas defendidas para explicar a
subida de Andalucía ó tren da emigración masiva, como podían ser a pre-
sión demográfica dunha poboación en contínuo crecemento e a bó ritmo
ó longo do século e a consecuente expulsión dos excedentes, hoxe pare-
cen estar en serio cuestionamento.

Facendo unha visión global da emigración andaluza a Ultramar
no tempo da emigración en masa, semella que comezou con certa
importancia na década dos oitenta do século XIX motivada pola filoxe-
ra na Andalucía oriental, para reducirse nos anos seguintes ata coller
novos folgos na década dos dez do seguinte século e acelerándose nos
vinte. Tamén semella que é Arxentina o destino preferente dos andalu-
ces no período, comezando por Bos Aires e espallándose por outras
zonas como Rosario, Mendoza, Córdoba, San Xuán, e polo que agora
coñecemos tamén Comodoro, desenvolvendo ocupacións de baixa cua-
lificación e na maioría dos casos sen plantexarse o retorno211, quizáis
nese plantexamento estea a maior presencia na actualidade do elemen-
to andaluz con respecto ó castelán. Semella tamén, e xa falando do caso
comodorense, que o fluxo migratorio andaluz cara a localidade patagó-
nica é maioritariamente masculino, dada a importante diferencia de
sexos atopada na documentación.

Tras esas dúas colectividades predominantes aparecen outras con certo
peso no contexto xeral aínda que algo distanciadas xa das primeiras; atopá-
monos así cos galegos, asturianos e os vascos, quedando xa as restantes colec-
tividades españolas cuns números cativos. Dos primeiros pouco falaremos
neste apartado ó ter xa todo un capítulo disposto para a súa análise; diremos
aínda así que choca a primeira vista a grande importancia que xogan na
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documentación as mulleres, que superan claramente ós homes en represen-
tación. Cremos que esta forza do elemento feminino ten que ser unha con-
secuencia dun tipo de migración familiar, é dicir, que esas mulleres non che-
gan soas a probar fortuna na cidade, pois as espectativas para a muller no
Comodoro do momento non podían ser, nin moito menos, tan favorables
como para os homes, así debe tratarse de fillas ou incluso parentes máis lon-
xanas dos homes que abriron primeiro un camiño de asentamento na zona
co seu traballo ben nas instalacións petrolíferas, ben noutros sectores laborais
da zona. Iso querería dicir que a importancia dos galegos estaría un pouco
difuminada na documentación empregada por esta situación.

Na aportación asturiana, como xa acontecía coa castelán-leonesa,
hai un case que total equilibrio entre homes e mulleres. Os asturianos,
como tamén os galegos, teñen unha forte tradición migratoria como xa
constatan os estudios para a Idade Moderna, aínda que nesa época facían-
no estacionalmente, comezándose un troco de comportamentos e mesmo
de zonas de emisión de emigrantes na primeira metade do século XIX212.
O período 1880-1930 tamén é no caso asturiano momento de importante
actividade migratoria cuns 360.000 emigrantes que foron para América
e,po suposto, a Arxentina, xunto con Cuba, foron os destinos preferen-
tes213. Deste xeito, Asturias convértese nunha das rexións de maior saída a
niver español, por detrás das Canarias, e a un mismo nivel de Galicia ou
País Vasco 214. As causas, múltiples: as circunstancias económicas do
momento na rexión, o peculiar sistema agrario, o desexo de acadar fortu-
na, o exceso da poboación, ou o pánico ó servicio militar, elemento éste
último tamén moi a ter en conta no caso galego.

En canto ós vascos tamén convértense en unha rexión con forte saída
hacia América no período da emigración en masa, e a Arxentina aparece
como os destino predilecto, de feito as relacións entre o País Vasco e a repú-
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blica platense se remontan á época virreinal 215; así entre 1912 e 1918 o 68%
dos pasaxeiros saídos desde Viscaia terán aquel país sudamericano como des-
tino, baixando ata o 58% entre 1920 e 1929 216.

Para afondar aínda máis na aportación da preponderante colectivi-
dade española en Comodoro realizamos dous mapas, un por cada sexo, coa
división provincial, de xeito de que nos sexa aínda máis doada a visuali-
zación das principais zonas emisoras de emigrantes cara as terras patagóni-
cas. Comezando polos homes (MAPA 1), descúbrese o xa evidente: apa-
rece a provincia de Almería como o principal foco de expulsión migrato-
rio cara Comodoro. De feito, a grande maioría dos inmigrantes andaluces
na cidade arxentina proceden desta provincia, unha provincia que se
incorporou á emigración americana en datas tardías, non porque non exis-
tiese na zona tradición migratoria, senón máis ven por orientarse hacia
outros lugares, fundamentalmente no século XIX hacia Alxeria, como
tamén facían outras provincias do Mediterráneo español como Murcia ou
Alicante. Non será pois ata a década dos dez do século XX cando América
veña a sustituir ós destinos africanos, e a partir de entón, será Arxentina
o polo de atracción principal, superando con creces o 70% do total da súa
emigración a Iberoamérica ata 1935, momento en que disminúe ata case
que desaparecer.217 Dende logo as facilidades dadas pola capital da provin-
cia cun destacado porto de atraque para os trasatlánticos que chegaban ata
Río de Xaneiro ou Bos Aires deben terse en conta á hora de explicar as
razóns dese fluxo, aínda que por suposto, esa non é unha causa senón un
vehículo que facilita a marcha do emigrante; os verdadeiros condicionan-
tes haberíaos que buscar, sobre todo, no aspecto económico: estamos a
falar de zonas moi pobres, caracterizada por unha grande división da pro-
piedade e na que os seus poboadores adicanse fundamentalmente á reco-
llida do esparto e ó cultivo de cereais en terras moi áridas 218. Ademáis
desta concentración da aportación andaluza na provincia almeriense
tamén se produce de feito unha concentración na propia provincia nun
fato de vilas que, dende logo, tiveron que notar con creces esta importante
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perda humana. Así nas partidas matrimoniais aparecen nomes como
Níjar, sen dúbida a poboación máis importante de todas, Lucainena de las
Torres ou Albox. Das restantes provincias andaluzas destacaríamos a de
Málaga e xa cun menor aporte Granada. 

Tras Almería, e cunhas porcentaxes sensiblemente menores, apare-
cen por unha banda o principado de Asturias e a provincia castelá de
Soria. Do aporte da primeira pouco máis hai que dicir do que xa comen-
tabamos con anterioridade, tan só, que os datos confirman a súa forza no
panorama comodorense; o caso de Soria é máis complexo fundamental-
mente pola escasez de estudios sobre os procesos migratorios hacia
América xa non a nivel provincial, senón tamén no ámbito rexional;
dende logo, a provincia soriana é unha dos típicos exemplos de zona inte-
rior moi ruralizada e que ó longo do presente século vai perdendo poboa-
ción xoven da man de emigración, xa sexa campo-cidade (e non esqueza-
mos a certa proximidade de Madrid ou Zaragoza), xa sexa internacional,
e neste aspecto, a lo menos no aporte soriano á emigración a America
semella que foi ata o de agora subestimado, sería pois moi desexable un
estudio a nivel local do fenómeno.

No mundo rexional castelán-leones atopámonos tamén con outras
provincias cun papel destacado; por unha banda León, a terra de maraga-
tería, cunhas relacións con America moito máis coñecidas que o caso
soriano, ademáis de Burgos e Ávila. Asimesmo, aínda que con menos
forza, habería que destacar o aporte das provincias de Zamora, Salamanca
e Valladolid.

No caso galego, son as terras da orla Atlántica, as provincias da
Coruña e Pontevedra, as que monopolizan a marcha a Comodoro, por
suposto, e como xa sinalábamos no caso almeriense, eiqui tamén hai unha
importante concentración dos emigrantes nalgunhas localidades, funda-
mentalmente e se falamos da provincia da Coruña a comarca de Fisterra
semella ser o foco principal. A forza deste aporte galego vai reducíndose ó
irmos alonxando da costa, aínda así a provincia de Ourense ten certa
importancia frente a de Lugo cunha representación moito máis discreta.
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En canto ó resto de provincias españolas somentes destacaríamos cunha
aportación significativas as provincias litorais vascas, Viscaia e
Guipuscoa, así como tamén Navarra e Barcelona.

Con respecto ás mulleres (MAPA 2) os comportamentos non varían
en demasía; de novo Almería aparece como a primeira provincia en canto
aporte humano, aínda que agora cuns resultados moito máis próximos
doutras dúas: Oviedo e A Coruña. O caso coruñés pode apoiar as nosas
conclusións feitas con anterioridade, pois a localización xeográfica das
mulleres coincide plenamente coa dos homes, é dicir, a comarca fisterrá o
que reforza a nosa idea dunha emigración familiar, o caso asturiano pola
súa parte ben a confirmar o xa dito sobre él en anteriores liñas. Xunto á
provincia almeriense, na rexión andaluza destacan, como xa o facían cos
varóns, as de Málaga e Granada.

No ámbito castelán-leonés o aporte predominante soriano deixa vez
agora o das provincias de León e Burgos, zonas tamén de importancia no
caso dos homes. Neste caso pois a provincia de Soria quedan nun segundo
plano pero importante de tódolos xeitos xunto coas de Zamora e
Valladolid, mentres as de Salamanca, Palencia e Ávila se atopan nunha
posición menor. Pola súa parte, a rexión galega, xunto co aporte xa sina-
lado da Coruña volve a reincidir na importancia da orla Atlántica, aínda
que agora as provincias interiores, sobre todo Ourense, aumentan en por-
centaxes.

En canto ó resto de provincias, teríamos que destacar á de Pamplona
fundamentalmente, mentres que no caso vasco, cunhas porcentaxes
menores ás navarras, prodúcese un troco da provinvia de Guipuscoa pola
de Álava en canto a importancia mentres se mantén a viscaína.
Asimesmo, Huesca na rexión aragonesa e Alicante na levantina acadan
porcentaxes que non tiña no caso dos homes.

Para pechar a análise do grupo migratorio español en Comodoro
faremos un estudio evolutivo ó longo do período das aportacións das dife-
rentes colectividades españolas na zona. Comecemos polo quinquenio
1912-1917:

Homes            Mulleres    Total
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Procedencia          Total        %            Total         %         Total           %

Castela-León         20      37´0              27      48´3            47        42´8

Galicia                     6      11´2              10      17´8            16        14´6

Asturias                   6      11´2                8      14´3            14        12´7

País Vasco               3        5´7                4        7´1              7          6´4

Andalucía                4        7´4                1        1´8              5          4´5

Navarra                   2       3 ´7                3        5´3              5          4´5

Cataluña                  5        9´3                 -            -              5          4´5

Valencia                  1        1´8                1        1´8              2          1´8

Extremadura            2        3´7                 -            -              2          1´8

A Rioxa                   1        1´8                1        1´8              2          1´8

Castela-A Mancha  1        1´8                 -            -              1          0´9

Cantabria                1        1´8                 -            -              1          0´9

Aragón                    1        1´8                 -            -              1          0´9

Madrid                     1        1´8                 -            -              1          0´9

Murcia                      -            -                1        1´8              1          0´9

TOTAL                 54    100´0              56    100´0          110      100´0

Os casteláns-leoneses acadan a supremacía tanto en varóns como en
mulleres, aínda que nestas as porcentaxes son incluso mellores; poderíase
dicir logo que o achegamento de inmigrantes desta rexión a Comodoro e
xa un fenómeno relativamente temprano e paralelo co desenvolvemento
da cidade na década dos dez. Pola súa parte, os galegos conforman a segun-
da colectividade seguidos de asturianos e vascos. Pero o dato máis salien-
table é a relativa pouca importancia neste primeiro momento da inmigra-
ción andaluza á zona que non deixa entrever a súa posterior forza no pano-
rama migratorio comodorense. Esta importancia secundaria do aporte
andaluz irase correxindo ó longo da década dos vinte (1918-1927):
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Homes            Mulleres    Total
Procedencia          Total        %            Total         %         Total           %

Castela-León         33      35´9              21      23´9            54        30´0

Andalucía              27      29´3              21      23´9            48        26´7

Galicia                     7        7´6              15      17´1            22        12´2

Asturias                   8        8´7                9      10´2            17          9´4

País Vasco               5        5´4                6        6´8            11          6´1

Navarra                   2        2´2                7        7´9              9          5´0

Aragón                    2        2´2                5        5´7              7          3´9

Cataluña                  4        4´3                2        2´3              6          3´2

Madrid                     2        2´2                1        1´1              3          1´7

Valencia                  1        1´1                 -            -              1          0´6

Murcia                     1        1´1                 -            -              1          0´6

A Rioxa                   -                             1        1´1              1          0´6

TOTAL                 92    100´0              88    100´0          180      100´0

Efectivamente, observamos como as súas porcentaxes subiron xa ata
a segunda posición no contexto xeral español, chegando mesmo a igualar
ós casteláns no caso das mulleres. De tódolos xeitos, éste continúan a
dominar o panorama español, mentres que galegos, asturianos e vascos se
manteñen nunha aportación similar ó comtemplado no anterior período.
Sen embargo as posicións na cabeza variarán no derradeiro lustro do noso
estudio (1928-1933):

Homes       Mulleres        Total
Procedencia          Total        %            Total         %         Total           %

Andalucía              53      38´1              32      29´1            85        34´1

Castela-León         29      20´9              34      21´8            63        25´4

Galicia                   23      16´5              21      19´1            44        17´7
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Asturias                 12        8´6              10        9´1            22          8´8

País Vasco               6        4´3                2        1´8              8          3´2

Cataluña                  2        1´4                3        2´7              5          2´0

Valencia                  2        1´4                3        2´7              5          2´0

Castela-A Mancha  3        2´2                1        0´9              4          1´6

Navarra                   2        1´4                1        0´9              3          1´2

Baleares                   2        1´4                1        0´9              3          1´2

A Rioxa                   2        1´4                1        0´9              3          1´2

Cantabria                2        1´4                1        0´9              3          1´2

Murcia                     1        0´7                 -            -              1          0´4

TOTAL               139    100´0            110    100´0          249      100´0

Agora xa os andaluces tomaron as rendas do protagonismo no
marco das colectividades españolas na cidade, mentres os casteláns perden
forza porcentual aínda que non bruta e os galegos aumentan nas porcen-
taxes de forma evidente e dobran a súa representación en canto a datos
netos. Pola súa parte os asturianos mantéñense nas súas cifran, aumentan-
do lixeiramente, e os vascos perden forza.

Polo tanto e recapitulando poderíamos dicir que a inmigración
andaluza a Comodoro non comeza con forza ata a década dos vinte, que é
cando empeza a ser importante, para despuntar xa a comezos da década dos
trinta que é cando se convirte na primeira colectividade española na cida-
de. Pola súa banda os casteláns-leoneses levan unha traxectoria inversa-
mente proporcional ós comportamentos andaluces perdendo forza a medi-
da que nos alonxamos da década dos dez e a medida que o proceso migra-
torio hacia a capital petrolífera comeza a masificarse, mentres que galegos
e asturianos amosan unha contribución humana moito máis homoxenea ó
longo do período e os vascos perden forza a comezos dos trinta.

AS OCUPACIÓNS LABORAIS DA MASA INMIGRANTE
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Seguidamente, imos aproveitar outra das ventaxas da fonte empre-
gada para facer unha análise do peso dos diferentes sectores laborais no
Comodoro da época, así como da súa evolución e das procedencias dos
integrantes de cada un deles. Para tal fin relacionaremos as orixes dos con-
traíntes aparecidas nas actas matrimoniais cos seus empregos, para deste
xeito medir a repercusión dos movementos migratorios nos diferentes sec-
tores profesionais comodorenses. Para simplificar o panorama, e asumindo
o risco que sempre unha decisión deste tipo conleva 219, decidimos agrupar
tódalas profesión aparecidas en tres grandes grupos: por unha banda o cha-
mado “sector primario” onde colocamos todas aquelas tarefas relacionadas
co agro ou a gandería (facendados, labregos, gandeiros, rendistas ou cria-
dores), por outro lado axuntamos no “sector secundario” aquelas profe-
sións vencelladas fundamentalmente ás empresas petrolíferas (tales coma
empregados, xornaleiros, mecánicos, chumbeiros...), e por último no cha-
mado “sector terciario” incluímos todos aqueles homes relacionados con
labores no sector servicios (perruqueiros, sastres, carniceiros, panadeiros,
etc) así como as profesións liberais (médicos, periodistas, avogados...). Hai
que salientar que esta análise tan só pode realizarse no caso dos homes xa
que nas mulleres non soe aparecer a profesión e se salda a cuestión cubrin-
do a partida co termo “sus labores”, algo característico na documentación
non só arxentina da época.

Como xa fixemos ó falar das orixes do fluxo migratorio comodoren-
se, realizaremos primeiramente unha valoración dos datos xerais da docu-
mentación vaciada para despois levar adiante unha análise máis profunda
dos diferentes períodos por nós acotados: 

Sectores                                       Total                          %

Primario                                             137                           13´0

Secundario                                         787                           74´7

Terciario                                             130                           12´3
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TOTAL                                            1054                         100´0

No primeiro tercio do século XX, e segundo os resultados acadados,
poderíamos aseverar que é o sector secundario o principal acaparador de
traballo na cidade, cunhas porcentaxes moi amplas ó seu favor, afirmación
case que perogrullesca pois todos coñecemos o papel fundamental das
labores extractivas do petróleo no desenvolvemento económico e demo-
gráfico na zona. Xunto a esta característica fundamental do panorama
laboral comodorense habería que destacar case que un empate entre as
restantes áreas de traballo, o sector primario que dadas as peculiares carac-
terísticas da explotación na zona non se manifesta nun grupo importante
de homes no seu ámbito, mentres que o sector servicios pode resultar un
tanto cativo en número, dadas as importantes demandas dun novo merca-
do nado case que da nada, aínda que cualitativamente é de grande impor-
tancia. 

Relacionemos agora as procedencias dos integrantes dos diferentes
sectores cos seus traballos, comezando polo primario: 

Procedencia                                 Total                             %

Sudáfrica                                              51                           37´2

Arxentina                                            32                           23´4

España                                                  25                           18´2

Gran Bretaña                                         6                             4´4

Alemaña                                                4                             3´0

Francia                                                   3                             2´3

Portugal                                                  3                             2´3

Uruguai                                                  2                             1´5

Rusia                                                      2                             1´5

Outros 220                                                9                             6´3

TOTAL                                              137                         100´0
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Atopámonos cunha preeminencia dos sudafricanos no contexto
xeral do grupo laboral, tal situación responde ó progresivo asentamento
na zona da minoría bóer, asimesmo, o peche da billa migratoria dende
África na década dos dez tradúcese na aparición na documentación civil
dos fillos de aqueles calificados xa pola administración como “arxentinos”,
polo que moitos dos individuos así tildados no rexistro civil poderían
engrosar ó grupo socio-cultural bóer, con o cal, o dominio podería incre-
mentarse nas porcentaxes. Xa coñecemos o tradicional vencellamento
desta colectividade ás labouras do agro e gandeiras, polo que os datos non
fan máis que confirmar as espectativas que teríamos do grupo no sector
laboral primario. Pero certamente pode resultar algo chocante a segunda
colectividade en importancia, se excluímos ós arxentinos, e que non é
outra que a española: trátase na maioría dos casos de traballos en torno a
base da pirámide laboral do sector e que poden ser as débiles pegadas da
man de obra temporeira nas grandes explotacións patagónicas para tarefas
como, por exemplo, a de tosquiar as ovellas; 221 en canto ó resto das colec-
tividades a contribución xa é moito máis discreta.

Como xa acontecía nos rexistros de persoal de YPF, os libros de casa-
dos confirman ós inmigrantes españois como o grupo máis importante no
conxunto laboral das empresas petrolíferas:

Procedencia                                 Total                             %

España                                                212                           26´9

Arxentina                                          198                           25´1

Alemaña                                              64                             8´2

Italia                                                     52                             6´7

Rusia                                                    42                             5´4

Portugal                                                39                             5´0

Polonia                                                 26                             3´4
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Checoslovaquia                                    22                             2´8

Iugoslavia                                             21                             2´7

Austria                                                 20                             2´6

Chile                                                    11                             1´4

Grecia                                                  11                             1´4

Holanda                                                 9                             1´1

Romanía                                                 9                             1´1

Bulgaria                                                  8                             1´0

Lituania                                                  6                             0´8

Suíza                                                       5                             0´6

Sudáfrica                                                5                             0´6

Francia                                                   4                             0´5

Hungría                                                  4                             0´5

Paraguai                                                  3                             0´4

Uruguai                                                  3                             0´4

Gran Bretaña                                         3                             0´4

Outros 222                                                9                             0´9

TOTAL                                              787                         100´0

De feito, as porcentaxes dun e doutro rexistro son prácticamente
coincidentes, aproximándose ámbalas dúas ó 27% do total. Asimesmo, as
nacionalidades aparecidas na documentación estatal son as protagonistas
do mundo laboral petrolífero segundo os nosos estudios sobre YPF e
ASTRA: aparecen os alemáns, primeira colectividade en importancia na
empresa privada, os italianos, cun peso máis que notable na pública, así
como os polacos, rusos ou portugueses. Confírmase ademáis a capital
importancia da man de obra de orixe europea e o dominio da conca medi-
terránea en canto a zonas de emisión.
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No caso do sector terciario tamén é a colectividade española a
maioritaria, como amosan os seguintes resultados:

Procedencia                                 Total                             %

España                                                  56                           43´1

Arxentina                                            27                           20´8

Alemaña                                              10                             7´7

Italia                                                       8                             6´1

Portugal                                                  4                             3´1

Rusia                                                      4                             3´1

Uruguai                                                  3                             2´3

Holanda                                                 3                             2´3

Gran Bretaña                                         2                             1´5

Siria                                                        2                             1´5

Austria                                                   2                             1´5

Iugoslavia                                               2                             1´5

Checoslovaquia                                      2                             1´5

Outros 223                                                5                             4´0

TOTAL                                              130                         100´0

Os datos dannos a razón cando a comezos deste capítulo falábamos
dos migrantes españois como un grupo que se ben se orienta maioritaria-
mente ó traballo nos campos do petróleo da zona, amosa unha diversifica-
ción moito máis elevada que outros grupos, algo xa evidente ó comentar-
mos o sector primario é agora absolutamente concluínte. Moitos españois
chegan a Comodoro coa idea de aproveitarse das ventaxas dun novo mer-
cado aberto da nada e que necesita imperiosamente dunha grande cantida-
de de productos que non lles podía ofrecer o medio. Tamén pode ser que
outros tras aforrar un certo capital noutros traballos decidirán dar o salto a
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un sector que debía aparecer como unha boa oportunidade para a xente
emprendedora. Os restantes grupos, agás os arxentinos, non poden compa-
rarse en importancia ó dos españois e en canto a aquel cecais poda ocorrer
algo como o dito para os bóer, no que descendentes de españois e herdeiros
dos seus negocios son xa computados como nacionais; posiblemente esta
suposición poderase confirmar facendo un estudio por etapas, como xa
fixemos á hora de levar adiante a análise das procedencias.

a) O mundo laboral comodorense na década dos dez (1912-1917)

Os primeiros anos de vida de Comodoro tras os achados de crú dei-
xan ver unha poboación aínda discreta, para o que vai a convertirse o cen-
tro na década dos vinte, como amosan o número de partidas atopadas no
rexistro. Asimesmo, a vida laboral da cidade aínda non estaba decidida-
mente orientada cara as actividades extractivas do petróleo e iso deixa
mella no relativo parellamento dos resultados dos tres sectores laborais:

Sectores                                             Total                             %

Primario                                               53                           37´0

Secundario                                           56                           39´2

Terciario                                               34                           23´8

TOTAL                                              143                         100´0

O sector secundario domina aínda que de forma moi pouco convin-
cente perante o primario e o terciario; éste aínda non cobrou a forza que
terá co desenvolvemento demográfico e económico da cidade, aínda que
xa amosa certa forza precisamente pola revalorización da zona cos achados
petrolíferos e tamén polo afianzamento do sector primario que, de feito,
semella que nestes primeiros intres desfruta dun certo florecemento.
Precisamente neste sector atopamos un importante dominio da colectivi-
dade bóer, como non podía ser menos, mentres os españois tamén xogan
un destacado papel:

Procedencia                                 Total                             %
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Sudáfrica                                              27                           50´9

España                                                  10                           18´8

Arxentina                                              7                           13´2

Francia                                                   3                             5´7

Gran Bretaña                                         2                             3´8

Outros 224                                                4                             7´6 

TOTAL                                                53                         100´0

No grupo de traballadores das empresas petrolíferas os inmigrantes
de España dominan claramente o panorama, o que nos fala da súa chegada
as instalacións máis cedo que outras colectividades, mentres o resto de
nacionalidades quedan moi atrás en canto a aporte humano:

Procedencia                                 Total                             %

España                                                  25                           44´6

Austria                                                   6                           10´7

Italia                                                       6                           10´7

Rusia                                                      3                             5´2

Paraguai                                                  2                             3´6

Arxentina                                              2                             3´6

Alemaña                                                2                             3´6

Francia                                                   2                             3´6

Suecia                                                     2                             3´6

Sudáfrica                                                2                             3´6

Portugal                                                  2                             3´6

Suíza                                                       1                             1´8

Holanda                                                 1                             1´8

TOTAL                                                56                         100´0
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Algo semellante ocorre no sector terciario, onde os españois amosan
a súa precocidade á hora de establecerse nos negocios comodorenses como
tendeiros ou noutras labores como as de panadeiros ou barbeiros, quedan-
do asimesmo moi alonxadas as demáis colectividades e incluso o grupo de
arxentinos: así, das 34 partidas englobadas neste sector 20,é dicir un
58´9% do total, pertencen a españois quedando as demáis colectividades
moi por detrás destas porcentaxes, incluso os arxentinos, que son o segun-
do grupo en canto a representación con tan só tres partidas 225. 

b) Os empregos no Comodoro da década dos vinte (1918-1926)

Nos anos vinte a documentación reflexa o despegue da actividade
das empresas petrolíferas na zona o que deriva xa nunhas porcentaxes moi
favorables ó sector secundario, paralelamente prodúcese unha baixa,
tanto porcentual como numérica do primario así como outra simplemente
porcentual do terciario:

Sectores                                       Total                          %
Primario                                               32                           13´7
Secundario                                         161                           69´1
Terciario                                               40                           17´2
TOTAL                                              233                         100´0

No sector primario obsérvase unha maior variedade das colectivida-
des que a conforman, aínda que segue sendo a bóer a que abarca unha por-
centaxe máis elevada con sete representantes dos trinta e dous que apare-
cen nas partidas relacionados con este sector, e se lles engadimos os máis
que probables descendentes seus que aparecen na documentación como
arxentinos o número xa subiría ata doce. Das demáis colectividades tan só
sinalaremos a certa importancia dos españois con seis representantes,
mentres os restantes quedan repartidos entre alemáns, con catro, portu-
gueses e rusos, con dous cada un, e belgas, húngaros, iugoslavos, uruguaios,
británicos e checoslovacos con un por cada colectividade.
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En canto ó panorama das procedencias no sector secundario os datos
seguen dando, tamén para este período, un papel fundamental ós traballa-
dores españois, aínda que o grupo dos arxentinos aumenta e, en xeral, pro-
dúcese tamén eiqui unha diversificación en canto ás orixes dos operarios
nas empresas, comezándose a formar, aínda que, moi feblemente o marco
das principais nacionalidades aportadoras de homes ás empresas:

Procedencia                                 Total                             %
España                                                  48                           29´8
Arxentina                                            38                           23´6
Alemaña                                              18                           11´2
Rusia                                                    11                             6´8
Italia                                                       9                             5´6
Austria                                                   7                             4´3
Iugoslavia                                               6                             3´7
Portugal                                                  5                             3´1
Polonia                                                   3                             1´9
Romanía                                                 2                             1´3
Checoslovaquia                                      2                             1´3
Suiza                                                       2                             1´3
Chile                                                      2                             1´3
Outros 226                                                8                             4´8

TOTAL                              161                   100´0

A colectividade española tamén mantén o seu dominio e incluso o
agranda con respecto o período anterior no sector servicios perante,
tamén eiqui, unha maior diversificación de colectividades implicadas,
foito, sen lugar a dúbidas, dun destacado crecemento poboacional: das 40
partidas atopadas pertencentes a este campo laboral temos 25 de españois,
un 62´5%, 4 de alemáns, 3 de arxentinos, 2 de holandeses, 2 de italianos,
un sirio, un uruguaio, un grego e un británico. 

c) O mundo laboral no Comodoro de comezos dos trinta (1927-1933)
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O crecemento poboacional que Comodoro experimenta desde a
década dos dez e que se reforza nos vinte, chega ó cumio do período a
comezos dos trinta, cando as actividades petrolíferas xa son, sen ningún
lugar á discusión, o principal e fundamental motor da economía comodo-
rense, como así manifestan os datos:

Sectores                                       Total                          %
Primario                                               52                             7´7
Secundario                                         570                           84´1
Terciario                                               56                             8´2

TOTAL                                              678                         100´0

O progreso numérico alcanza a tódolos sectores sendo, evidente-
mente, moito máis forte no caso do secundario que multiplica fortemente
ós seus efectivos nas partidas, ben polo crecemento demográfico, ben
tamén por unha maior seguridade económica que empurra a máis homes
ó matrimonio do que o facía con anterioridade.

No sector primario, o xa tradicional dominio sudafricano nas ante-
riores etapas da paso á maior importancia do grupo nacional, indubidable-
mente polas razóns xa comentadas anteriormente e que relaciona este sec-
tor cos descendentes do grupo bóer. Pola súa parte os españois seguen a ter
certa representación aínda que moito máis restrinxida que nos outros dos
sectores laborais da zona:

Procedencia                                 Total                             %
Arxentina                                            20                           38´5
Sudáfrica                                              17                           32´7
España                                                    9                           17´3
Gran Bretaña                                         3                             5´8
Líbano                                                    1                             1´9
Portugal                                                  1                             1´9
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Polonia                                                   1                             1´9

TOTAL                                                52                         100´0

No grupo laboral ligado ás empresas petrolíferas, a suba numérica
provoca tamén unha suba dos arxentinos: estamos no período álxido da
tantas veces mencionada “política de arxentinización” que provoca unha
maior presencia do elemento nacional nas explotacións patagónicas:

Procedencia                                 Total                             %
Arxentinos                                         158                           27´7
Estranxeiros                                        412                           72´3

TOTAL                                              570                         100´0

De tódolos xeitos, a importancia española segue a ser destacable,
conservando o primeiro posto entre as colectividades ligadas ás tarefas
petrolíferas, mentres, xa por fín, se achegan á localidade o fluxo funda-
mental que engrosa ás restantes nacionalidades que configuran as caracte-
rísticas fundamentais do caso patagónico, case que sempre orientadas ó
continente europeo e dentro deste á zona mediterránea e ós países eslavos,
coa importante excepción alemana:

Procedencia                                 Total                             %
España                                                139                           33´7
Alemania                                             44                           10´7
Portugal                                                38                             8´9
Italia                                                     37                             9´0
Rusia                                                    28                             6´7
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Polonia                                                 22                             5´3
Checoslovaquia                                    20                             4´7
Iugoslavia                                             15                             3´5
Grecia                                                  10                             2´4
Chile                                                      9                             2´2
Holanda                                                 8                             1´9
Romanía                                                 7                             1´7
Austria                                                   7                             1´7
Bulgaria                                                  7                             1´7
Lituania                                                  6                             1´4
Hungría                                                  4                             0´9
Outros 227                                              17                             3´4

TOTAL                                              412                         100´0

No sector servicios os españois, que seguen a ter unha destacada
importancia, deixan sen embargo a preeminencia ós arxentinos, a lo
menos na estricta visualización burocrática, ó sinalar como nacionais na
documentación ós herdeiros dos comerciantes españois: aparecen así 21
arxentinos por 11 españois, e xa máis alonxados os italianos, con catro, así
como os rusos e os alemáns, os portugeses con tres os austriacos con dous,
como os iugoslavos e checoslovacos, e os albaneses, franceses e holandeses
cun representante. 

Concluíndo pois con este apartado, parece necesaria a recapitula-
ción dos aspectos máis destacados que se poden colexir tras o estudio evo-
lutivo da presencia inmigrante nos diferentes campos laborais comodo-
renses. Semella claro que é o sector secundario, estreitamente vencellado
ás empresas petrolíferas da zona, o que recolle a grande maioría dos traba-
lladores da cidade, aínda que esta forza do sector comeza a ser efectiva fun-
damentalmente dende comezos da década dos vinte e se manifesta xa en
todo o seu esplendor a comezos dos trinta, mentres que na década dos dez
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aínda non despunta con verdadeira forza e está a niveis case que parellos
co sector primario. Éste, pola súa banda vai perdendo importancia a medi-
da que o crecemento da poboación e o desenvolvemento económico liga-
do ó petróleo se consolidan e incluso se disparan na década dos vinte, e
mentres o sector servicios, tamén vai crecendo paseniñamente ante as
enormes posibilidades abertas nunha zona demandante de grande cantida-
de de productos que non pode satisfacer o seu hinterland.

En canto ó papel das diferentes colectividades en cada un destes
campos laborais, parece evidente que a minoría bóer controla o sector pri-
mario ó longo de todo o período, mentres que a participación española se
agacha nun plano moito máis discreto, cousa que non acontecerá nos
outros dous sectores onde o seu papel será fundamental: no caso do sector
secundario, os españois amosan unha chegada ás instalacións comodoren-
ses moito máis cedo que o resto de colectividades de importancia no sec-
tor, que non chegarán con verdadeira forza ata finais da década dos vinte.
Pola súa banda, no mundo laboral dos servicios, tamén a participación
española é temprana e se mantén con forza ó longo do período. 

AS PAUTAS MATRIMONIAIS DOS MIGRANTES ESPAÑOIS E GALEGOS EN COMODORO

Non podíamos rematar o noso estudio baseado nos rexistros matri-
moniais sen aproveitar a información para que, de feito, se fixeron, é dicir,
os datos referidos as características e peculiariedades dos enlaces matrimo-
niais na cidade. A nós interésannos fundamentalmente por un motivo que
non é outro que medir o grao de integración do inmigrante español e gale-
go no territorio, e para conquerir ese propósito é indubidable que a fonte
empregada é unha das máis recomendables. Cando un inmigrante racha
coas barreiras impostas tanto pola súa colectividade como pola sociedade
onde lle tocou vivir e decide casar cunha muller ou un home, segundo os
casos, ben doutra nacionalidade, ben integrante da sociedade de acollida,
está a dar un paso de grande importancia na súa integración no novo
mundo no que está a desenvolver a súas actividades económicas, sociais e
mesmo culturais; cando un fisterrán, coas súas crenzas e o seu universo
mental, casa por exemplo cunha filla dun bóer, cuns compoñentes ideoló-
xicos e relixiosos tan afastados da visión dun galego da Costa da Morte,
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temos que recoñecer que ahí estamos a contemplar un replantexamento
do mundo anterior que, por suposto, sen significar un abandono total dos
valores adquiridos desde a infancia na súa sociedade de emisión, conleva
unha renovación e un troco decisivo na configuración do suxeito.    Polo
tanto, a análise dos comportamentos matrimoniais do inmigrante supón
un paso adiante de grande importancia no coñecemento desa realidade. 

Certamente, as peculiares características da provincia do Chubut e
da Patagonia en xeral fan necesario facer algunha matización; como xa
comentabamos en anteriores capítulos, a rexión non estivo de feito colo-
nizada ata ven entrado o século XIX, e esa colonización vencellada estrei-
tamente á “conquista do deserto” non supuxo tampouco un poboamento
importante da zona senón, máis ben, un control político e o espallamento
das grandes facendas gandeiras, polo que non será ata o descubrimento do
petróleo cando, de feito, contemplemos un crecemento considerable da
súa poboación. Esta peculiariedade do poboamento patagónico trae con-
sigo unha característica peculiar en canto á configuración socio-cultural
do territorio: non condiciona o mesmo a un inmigrante a chegada a unha
rexión ou cidade cun artellamento cultural, social e mesmo económico xa
consolidado –como era de feito o caso bonaerense ou das outras zonas de
recepción de inmigrantes– que se cando chega non existen esas estructu-
ras sociais ou económicas que condicionan a súa inserción. O caso do
Chubut, como explica Rosario Güenaga nun interesante artigo sobre a
inmigración á veciña provincia de Santa Cruz 228, non varía en nada das
restantes provincias patagónicas e se pode encadrar nese último tipo.
Comodoro, na práctica xurde da nada e as diferentes colectividades que
chegan aló son as que van crear as estructuras ata o momento inexistentes
na zona. De tódolos xeitos, ante este panorama diferente do que podía
ocorrer noutros puntos do país o inmigrante podía tomar dous camiños,
sempre que a súa colectividade fora de certa entidade numérica na zona:
o primeiro sería o recurrir a un se cadra aínda máis forte vencellamento co
seu pasado, manifestado nas coñecidas actividades asociativas e, sobre
todo, nunha endogamia forte que remarque as súas raíces e afaste ata a
mínima expresión as súas relacións con outras nacionalidades; o segundo

Dun Finisterre a outro: A emigración galega á Patagonia

169

228 GÜENAGA, R.: Opus cit., p. 259.



camiño significaría unha paulatina fusión cultural coas outras colectivida-
des da zona creando unha nova cultura resultante de tódalas influencias
exercidas.

É evidente que esta exposición peca un pouco de simplista e que é
moi pouco probable atopar colectividades que chegan a un dous dous
extremos, máis doado é tentar averiguar a cal dos dous se aproximan as
colectividades española e galega en Comodoro e iso é o que imos facer a
continuación. Xa mencionamos con anterioridade as caraterísticas do
réxime demográfico comodorense do momento, que denominamos de
tipo “californiano”, e que se caracterizaba fundamentalmente por unha
grande tasa de masculinidade. Precisamente esa importancia do elemento
masculino axuda a frear a influencia das prácticas endogámicas, situación
que na práctica ten pouca incidencia nun estudio do conxunto da poboa-
ción pero que sí inflúe na análise específica das colectividades. 229

a) Endogamia e exogamia dos españois e galegos en Comodoro

Comecemos, feitas estas aclaracións cos comportamentos xerais dos
inmigrantes españois no mercado matrimonial comodorense na totalidade
dos anos analizados, que son os mesmos que os empregados nos anteriores
estudios sobre a base do rexistro civil de Rawson:

Relacións                                     Total                          %
Español/Española                               221                           57´7

Español/Non Española                         99                           25´8

Non Español/Española                         63                           16´5

TOTAL                                              383                         100´0
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Os datos revélannos a importancia das prácticas endogámicas dos inmi-
grantes de procedencia española: das 383 actas matrimoniais nas que figuran
ben un home ben unha muller desa procedencia, preto do 58% se levan
adiante entre dous integrantes da mesma nacionalidade. Pero as proporcións
son aínda maiores se pensamos que dos 320 enlaces protagonizados por homes
españois ó longo do período, o 69% corresponden a casamentos con mulleres
da mesma nacionalidade, algo aínda máis evidente no caso destas que acadan
porcentaxes de endogamia do 77´8% sobre as 284 partidas localizadas.

En canto ás relacións con outras colectividades, no caso dos varóns
están moi vencelladas á arxentina o que pode significar, se cadra aínda
unha suba maior do índice de endogamia: pensemos que hai moitas posi-
bilidades de que esas “arxentinas”, así denominadas pola administración,
sexan fillas de membros da mesma colectividade. Desgraciadamente, tal
sospeita non pode ser satisfeita en tódolos casos analizados:

Orixe                                           Total                          %
Arxentinas                                           38                           38´4
Fillas de españois                                 36                           36´4
Chile                                                      5                             5´2
Italia                                                       4                             4´0
Portugal                                                  3                             3´0
Francia                                                   2                             2´0
Alemaña                                                2                             2´0
Outras 230                                                9                             9´0

TOTAL                                                99                         100´0

Aínda así, hai 36 dos 99 casos nos que as nosas reticencias cúmpren-
se ó aparecer na partida a natureza dos pais da contraínte, polo que neses
casos estamos a falar sen dúbida xa de prácticas endogámicas, máis iso non
quere dicir que nas restantes partidas referidas a mulleres arxentinas non
haxa unha porcentaxe considerable de fillas de españois, o que acontece
é que a información sobre a natureza dos proxenitores non é sistemática
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no rexistro, polo que estamos a sufrir, sen dúbida algunha, dunha infrava-
loración da importancia dese grupo. A pesares disto, semella que os resul-
tados son moi clarificadores, xa que entre as fillas recoñecidas de españois
e as restantes arxentinas suman un 74´8% do total de partidas.

Algo moi semellante poderíase dicir en canto ás relacións matrimo-
niais entre as mulleres españolas e os homes das restantes colectividades.
De novo a porcentaxe de arxentinos fainos sospeitar da posibilidade máis
que evidente de matrimonios con fillos de inmigrantes españois, dos que
neste caso tan só temos catro partidas fixas. Aínda así, e sen esquecermos
da importancia desas relacións, o feito é que no caso das españolas parece
que hai unha maior variedade de nacionalidades, destacando de entre
todas a italiana:

Orixe                                           Total                          %
Arxentina                                            27                           42´9
Italia                                                     13                           20´6
Fillos de españois                                   4                             6´3
Francia                                                   3                             4´8
Portugal                                                  3                             4´8
Iugoslavia                                               3                             4´8
Chile                                                      2                             3´1
Rusia                                                      2                             3´1
Outros 231                                                6                             9´6

TOTAL                                                63                         100´0

Semella pois que os comportamentos dos españois en Comodoro
respostan a unhas pautas endogámicas ben definidas, mais fagamos un
estudio evolutivo dos comportamentos matrimoniais ó longo do período
facendo a xa clásica división en tres etapas para, deste xeito, determinar
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se esta actitude foi sempre a mesma. Comecemos polo análise dos primei-
ros anos (1912-1917): 

Relacións                                     Total                             %
Español/Española                                 54                           76´1
Non Español/Española                         11                           15´5
Español/Non Española                           6                             8´4

TOTAL                                                71                         100´0

Se a forza da endogamia no contexto xeral é indiscutible, nesta pri-
meira acotación temporal os comportamentos matrimoniais aínda son
máis pechados: o 90% dos homes e o 83% das mulleres casan con mem-
bros da súa nacionalidade, unhas porcentaxes que baixan no segundo perí-
odo (1918/1926), no que son o 71,3% dos homes e o 76´2% das mulleres
os que deciden casar con compatriotas:

Relacións                                     Total                          %
Español/Española                                 77                           58´3
Español/Non Española                         31                           23´5
Non Español/Española                         24                           18´2

TOTAL                                              132                         100´0

A tendencia á baixa confírmase no derradeiro período no caso dos
homes, cando as porcentaxes de endogamia xa descenden ó 59´2%, men-
tres que nas mulleres, experiméntase un atrancamento da baixa como
confirma o 76´3% resultante do reconto de partidas. Esta baixa porcentual
no caso masculino, máis que significar un forte troco de tendencia, débese
ós matrimonios de españois de primeira xeración con españolas de segun-
da. Polo que respecta ó comportamento do sector feminino pode estar en
relación coa inmigración de carácter familiar, que pode levar consigo a
creación duns mecanismos de parentela entre os membros dunha mesma
colectividade e onde a muller xoga un papel fundamental. Pero, o noso
entender, máis ben estaría motibada pola chegada de mulleres desde as
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mesmas parroquias ou vilas de emisión co fin de casar co noivo que leva
xa un tempo asentado na poboación:

Relacións                                     Total                          %
Español/Española                                 90                           50´0

Español/Non Española                         62                           34´4

Non Español/Española                         28                           15´6

TOTAL                                              180                         100´0

En resumidas contas, o que nos dí a análise desmigallada do período
estudiado é que se ben nas porcentaxes xerais ó longo da etapa os compor-
tamentos matrimoniais protagonizados polos españois, tanto varóns coma
mulleres, caracterízanse por unha forte importancia da endogamia, o certo
é que nos casos masculinos asistimos a un paulatino descenso desas prác-
ticas matrimoniais que están estreitamente vencelladas á multiplicación
de matrimonios entre españois de primeira e segunda xeración, se ven
tamén é xusto dicir que paseniñamente os casamentos con membros dou-
tras colectividades van facéndose un oco no pechado panorama matrimo-
nial dos inmigrantes peninsulares.

En canto ós comportamentos dentro deste grupo dos galegos, habe-
ría que destacar de novo a forte preeminencia da endogamia dentro das
relacións matrimoniais; de feito, os casamentos entre membros da colec-
tividade galega son os máis abundantes ó longo do período, aínda que non
debemos tampouco desprezar a participación dos restantes grupos de inmi-
grantes españois:

Relacións                                     Total                          %
Galego/Galega                                     17                           26´1

Galego/Española                                    7                           10´8
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Galego/Estranxeira                              12                           18´5
Galega/Español                                    14                           21´5
Galega/Estranxeiro                              15                           23´1

TOTAL                                                65                         100´0

Os casamentos de homes galegos con mulleres da mesma proceden-
cia supoñen o 47´2% do total ó longo de toda a etapa, se a eles lles enga-
dimos o 19´4% que aportan os matrimonios con mulleres doutras rexións
españolas nos decataremos que a porcentaxe rubiría ata o 66´6%, ache-
gándose prácticamente á media española para o período. Ademáis, con-
vén sinalar que tódolos enlaces de galegos con estranxeiras se producen na
derradeira etapa, entre 1927 e 1933, sendo na case totalidade deles con
“arxentinas”, que ven poderían ser, a lo mesmo en parte, galegas de segun-
da xeración. No que respecta ás donas galegas casadas en Comodoro, o
37% fanno con homes da súa mesma orixe, perante un 30´4% que o fan
con outros españois e un 32´6% que casan con estranxeiros; engadindo as
porcentaxes de galegos e españois chegamos ata un 67´4%, porcentaxe
sensiblemente inferior á das españolas e que neste caso non se pode expli-
car por unha suposta relación desas mulleres con galegos de segunda xera-
ción, xa que a grande maioría destes enlaces, seis dos quince, son con
membros da colectividade italiana. Semella pois que se ben no caso dos
varóns os comportamentos non se desvían dos xerais españois en canto á
forza do elemento endogámico, orientado iso sí hacia mulleres da mesma
rexión, no caso destas, prodúcese unha certa variación na que aínda que
segue a domiñar o elemento endogámico, máis difuminado no caso da
relación con homes procedentes da propia Galicia, o certo é que hai unha
maior representatividade do elemento estranxeiro, tendo certa importan-
cia a relación coa colectividade italiana da cidade.

b) As idades de acceso ó matrimonio

Para rematar xa con este apartado e co capítulo, faremos unha breve
reseña doutro aspecto da nupcialidade a ter en conta: a idade á hora de
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acceder ó casamento. Para tal fin calculamos a idade media tanto de
homes como de mulleres en cada unha das etapas nas que dividimos o
período a estudiar, facendo unha distinción entre os contraíntes españois
e os restantes. Asimesmo, realizamos dentro do grupo español unha sub-
división para coñecer as peculiariedades da colectividade galega, aínda
que o reducido do seu número con respecto ós demáis grupos fíxonos
abandoar a idea de levar adiante un estudio evolutivo neste caso. No cál-
culo da idade media tentamos eliminar toda aquela información que pui-
dera distorsionar á súa imaxe real, e para tal fin decidimos a separación das
partidas nas que se incluía un viuúvo ou viúva, xa que non se trata dun
contraínte en primeiras nupcias e a súa inclusión envellecería a porcenta-
xe. Xunto coas idades medias en cada un dos períodos, creímos oportuno
tamén sinalar as idades modais, é dicir, a máis repetida en cada un deles
para compretar máis axeitadamente a visión do panorama matrimonial.
Asimesmo, hai que ter en conta unha das pegas máis significativas da
fonte empregada, que por outra banda é a máis axeitada para un estudio
destas características: como xa sinalou o profesor Maluendres no seu estu-
dio da migración leonesa á Pampa, nunha área onde non todos os inmi-
grantes ingresan por cadeas de tipo parental, a idade de acceso ó matrimo-
nio está “inflacionada” pola lexislación vixente, xa que aqueles mozos que
querían casar e non tiñan pai ou titor non podían facelo ata chegar á
maioría de idade fixada nos 22 anos. 232

Feitas todas esas consideracións comecemos pola primeira etapa
(1912-1917); nela contempramos a chegada tardía ó matrimonio por
parte dos varóns non españois, cunha idade media de 29´3 anos, mentres
que as mulleres se manteñen nos 23´1, pola súa parte as idades modais son
no caso primeiro os 25 anos e os 18 no segundo; esta tardanza á hora de
casar explícase fundamentalmente polo importante desequilibrio da rela-
ción de masculinidade na cidade patagónica, polo que a grandes rasgos, os
comportamentos repítense no caso dos españois, aínda que agora cunha
lixeira baixada das idades tanto en homes como en mulleres, elemento
éste que de novo reforza as conclusións que sacamos no anterior capítulo
cando analizamos a estructura por idades da masa traballadora nas insta-
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lacións petrolíferas: a idade media de acceso o matrimonio dos españois é
de 27´9 anos, baixando un tanto a modal ata os 22, mentres que no caso
das mulleres a idade media atópase nos 24´1 e a modal en 26.

No segundo período (1818/1926) prodúcese unha lixeira suba da
idade no grupo de non españois, repercusión evidente dun crecemento
poboacional motivado pola demanda de man de obra que reforza aínda
máis o desnivel sexual na pirámide comodorense; así a idade media dos
homes chega ata os 31´5 anos e a modal acada os 31. Asimesmo as mulle-
res aumentan tamén un pouco a súa idade ata os 24 anos de media e os 22
de idade modal. Tamén no caso dos varóns españois se experimenta ese
proceso de retraso da idade matrimonial esta vez chegando ata os 28´3
anos na idade media e os 28 na modal. Por contra, as mulleres españolas
invirten o proceso rexuvenecendo un chisco a súa idade media ata os 23´5
anos e a modal ata os 17, elemento este que non deixa de ser significativo
á hora de valorar a importancia de inmigración familiar da colectividade
na zona.

No derradeiro período (1927/1933) experiméntase unha baixa na
idade de acceso ó matrimonio por parte dos non españois, posiblemente
vencellado a un lixeiro retoque no desequilibrio entre sexos coa chegada
con máis forza da inmigración familiar, é dicir, do arribo a Comodoro dos
membros da familia do inmigrante que ata o momento se atopaban, ben
na súa lugar de orixe, ben noutros puntos da xeografía arxentina -Bos
Aires sobre todo- como tamén polo “rexuvenecemento” da poboación que
puido motivar a importante chegada de xoves traballadores do norte do
país. Así observamos como a idade media do varón é agora de 30´5 anos
e a modal 28, mentres que no caso das mulleres volve baixar ata os 23´3
na media e 19 na modal. No caso dos homes españois hai, polo contrario,
unha suba importante que chega ata os 30´4 anos de idade media e os 27
da modal, circunstancia que tamén se produce no caso das mulleres aínda
que dun xeito menos forte, chegándose ata os 24´2 de media, mentres a
modal queda nos 22. A diferencia do comportamento español pode estar
motivado quizáis polo seu carácter endogámico nun momento no que o
número de homes desa nacionalidade crece de forma considerable, funda-
mentalmente pola chegada en masa da inmigración almeriense, o que
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deriva que o mercado matrimonial estrangúlase, sendo aínda máis difícil
atopar por parte do home unha muller da súa colectividade.

En canto ó caso particular galego, podemos dicir que en comparanza
cos datos xerais para todo o período tanto de españois como de estranxei-
ros, os galegos acceden ó casamento no caso dos homes lixeiramente máis
cedo, sendo a súa idade media os 27´1 anos perante os 28´9 dos españois
e os 30´4 dos estranxeiros. Polo contrario, no caso das mulleres, a idade de
casar é a máis tardía de todas, cunha media de 25´1 anos perante os 23´9
das españolas e 23´5 das restantes. A resposta a estes comportamentos
diferentes pode estar nas características do propio modelo migratorio gale-
go cara Comodoro: segundo isto, podería ser que o galego que ven a tra-
ballar á cidade patagónica é máis xoven que o resto dos inmigrantes e que
esa xuventude tradúcese nunha idade máis temprana á hora de acceder ó
matrimonio. Mentres, as mulleres, veñen na gran maioría dos casos da
man dunha migración familiar, ou ben estiveron agardando a que o seu
mozo tivera fortuna no seu traballo americano para así poder achegarse
xunto a él e casar, circunstancias estas que explicarían o retraso na idade
á hora de contraer matrimonio.
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Orixe das españolas casadas en Comodoro Rivadavia (1912-1933)



Neste capítulo trataremos de ofrecer unha visión xeral do que foi
a emigración galega no país que acolleu a un gran número de galegos
neste século. Dentro da enorme variedade de estudos adicados a este
tema, Bos Aires ocupou sempre un lugar predominante e case que exclu-
sivo, o que non podía ser doutro xeito, tendo en conta que a capital
sudamericana chegou a converterse na primeira cidade galega do
mundo, dada a importancia da colonia galega residente nela. Ademáis,
a documentación existente é moito máis importante aquí, ben sexa de
carácter oficial ou particular, ca noutras zonas de Arxentina. O noso
obxectivo, nas seguintes páxinas, será o de intentar profundizar na
corrente migratoria galega ás terras austrais, concretamente ás provin-
cias do Chubut e Santa Cruz, aínda que a primeira delas sexa a máis
importante neste traballo. Dentro da propia xeografia galega, a impor-
tancia dunha zona tradicionalmente migratoria, xunto con motivos sen-
timentais e personais, lévannos a darlle preferencia a unha comarca
situada estratéxicamente no noso país, a do fin da terra, o derradeiro
lugar da península que moitos emigrantes podían albiscar na súa partida
cara o continente americano.

Sen máis imos comenzar este percorrido polo fenómeno máis carac-
terístico que pode defini-la poboación galega nos últimos séculos: a emi-
gración.

V
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DEMOGRAFÍA “VERSUS” ECONOMÍA: DOUS FACTORES
DECISIVOS NA XÉNESE DO FENÓMENO MIGRATORIO GALEGO.

a) O factor demográfico. 

As fontes oficiais de fins do século XIX, momento no que a emigra-
ción galega a América xa está a adquirir dimensións considerables, non
deixan de facer referencias a motivos de carácter demografíco, principal-
mente a unha elevada densidade poboacional, aínda que tamén se aluda
ó costume de emigrar dos galegos ou tamén a outros motivos, como evita-
las obrigas militares. Os informes da Comisión Moret do Ministerio de
Fomento (1882) para estudiar no posible os medios de conte-la emigra-
ción coinciden en sinalar algunhas causas económicas e sociais da emigra-
ción galega: a gravosidade dos impostos, a subdivisión das terras e o propio
réxime de propiedade da terra baseado nos foros e subforos, as rendas que
pesaban sobre a terra, a falta de bancos de crédito agrícola, a baixada nas
exportacións de gando e a ausencia de industrias233.

Á marxe da visión dos propios contemporáneos do fenómeno, a
emigración pode ser, ou non, unha resultante inmediata do crecemento
demográfico pero de calquer xeito tamén dependerá das circunstancias
nas que este crecemento se orixina (densidades de poboación, réxime
demográfico e sistema económico). Todo parece indicar que no caso gale-
go, a emigración a América funcionou como un mecanismo regulador
para frenar parcialmente o seu crecemento demográfico en función dun
saldo migratorio constantemente negativo234.

Dende fins do Antigo Réxime, a saída dos galegos da súa terra
aumenta dun modo constante, ata o punto que nas décadas finais do s.
XIX e con tódalas reservas que merecen as cifras de pasaxeiros por mar, o
30% da emigración española a América é galega, subindo esta porcentaxe
ata o 50% despois da I Guerra Mundial e manténdonse próxima ó 40%
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despois da Guerra Civil española235. Os problemas de ocultación que ofre-
cen as estatísticas españolas xa foron expostas por diversos autores. Nun
intento de calcula-las proporcións da emigración galega a América res-
pecto da española, o profesor Eiras236, en base a cálculos propios e contan-
do tamén cas revisións críticas de Yañez Gallardo e Sánchez Alonso, ven
a afirmar que dos 5.3 millóns de españois que emigraron a América entre
1836 e 1960, dous millóns foron galegos:

Fases                    España                Galicia           % sobre España

1836-1860               232.602                 93.040                      40.0

1861-1880               315.066               122.875                      39.0

1881-1900               890.803               337.014                      37.8

1901-1920            2.259.832               860.995                      38.1

1921-1936               901.053               336.543                      37.3

1940-1960               712.550               291.136                      40.8

1836-1960            5.311.906            2.041.603                      38.4

FONTE: Eiras Roel (1992) p. 185-189

A porcentaxe (38.4%) é moi elevada se pensamos que a poboación
galega a comenzos do século XX só equivalía a un 10% do total español,
porcentaxe que seguiu a baixar neste século ata o 8.5% que a poboación
galega representa, no conxunto de España, no ano 1960237. Esta simple
relación fai notar un dos elementos característicos da demografía galega
no presente século: un crecemento global menor e máis lento, o que xa se
pode retrotraer ó século XIX238. 
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235 M.X. RODRÍGUEZ GALDO: Galicia, país de emigración. Fundación Archivo de Indianos. Gijón,
1993, p. 45.

236 A. EIRAS ROEL: “La emigración gallega a las Américas en los siglos XIX y XX. Nueva panorámica
revisada”, pp. 185-215, en, Aportaciones al estudio de la emigración gallega. Un enfoque comarcal. Xunta
de Galicia. Santiago, 1992, pp. 185-189.

237 X.A. LÓPEZ TABOADA: Economía e población en Galicia. Edicións do Rueiro. A Coruña, 1979, p. 17.

238 J. DE JUANA e M.A. FERNÁNDEZ: “Población y emigración en la Galicia contemporánea”, pp.
13-68, en, V Xornadas de Historia de Galicia. Deputación de Ourense. Ourense, 1990, p. 21. 



A emigración galega é un fenómeno demográfico, económico e
social que non só afecta a quen emigra senon tamén á súa familia, ó mer-
cado de traballo, ás posibilidades de contraer matrimonio... e, cando per-
siste no tempo, como no caso galego, acaba por convertirse nun rasgo
estructural inseparable da súa propia sociedade239. Como a emigración é
un fenómeno que engloba moitos aspectos, non se pode xustificar nin
polo crecemento real da poboación galega, nin polo seu crecemento vexe-
tativo, nin siquera pola densidade da poboación. Estos factores considera-
dos de forma aillada non son suficientes para explica-la importancia que
ten o fenomeno migratorio en Galicia. Ten que haber algo máis: o grado
de desenrolo económico240. Así pois, unha análise feita a partir das estatís-
ticas demográficas traslada a causa real da emigración a un sistema arcaico
de economía primaria de pequenos agricultores de subsistencia. Vendo a
emigración como un fenómeno no que pesan dous compoñentes, o demo-
gráfico e o económico, pódese comprobar que no primeiro deles, a función
que tivo a emigración foi modera-lo crecemento da poboación, mentras
que no plano económico pudo servir para producir unha parte de recursos
destinados a compensa-las precariedades dunha economía deficitaria e
descapitalizada241. Neste aspecto, mediante o envío de fondos xuntados
polas diferentes asociacións de emigrantes dun xeito colectivo, ou ben de
forma individual e filantrópica, a emigración contribuíu, como teremos
ocasión de comentar neste mesmo capítulo, a financiar moitas obras
públicas, dende camiños ata fontes, dende cemiterios ata escolas... nos dis-
tintos pobos e aldeas de Galicia. Máis importante aínda serían as remesas
económicas privadas, que permitiron ós pequenos labradores compra-la
propiedade (dominio útil) das terras que traballaban. Ata o ano 1900, no
campo galego permanecía o sistema foral que, pola confusión que produ-
cía entre o dominio útil e directo da terra, facía ó labrador dependente dos
propietarios titulares da propiedade. Xa dende fins do século XIX, o cam-
pesiñado galego vai reclamar a plena propiedade da terra, comprando ou
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239 RODRÍGUEZ GALDO, 1993, p. 47.

240 Segundo os estudos do profesor Eiras Roel pódese atopar unha relación directa entre o retraso eco-
nómico que experimenta un determinado país e a porcentaxe do seu saldo vexetativo que envía á emi-
gración. Vid. EIRAS ROEL, 1989, p. 66.

241 EIRAS ROEL, 1989, p. 68.



abolindo os antigos foros. Este proceso de compra dos dereitos de plena
propiedade das súas reducidas explotacións, acelérase nas dúas primeiras
décadas do século XX, se ben a súa culminación non terá lugar ata a supre-
sión por lei do réxime foral no ano 1926. A importancia dos cartos ame-
ricanos neste proceso foi notable, sendo encauzados a través dos propios
bancos da colectividade galega en América, como por exemplo, o Banco
de Galicia e Bos Aires na capital arxentina dende fins do século XIX, ou
o mesmo Banco Español do Río da Prata242.

As causas reais que acaban por impulsar a unha persona a emigrar
preséntanse maioritariamente como factores económicos: explotacións
excesivamente pequenas, producción que non abonda para o propio con-
sumo interno, endebedamento nalgúns casos, atraso industrial..., nembar-
gantes algúns destes factores teñen tamén o seu lado demográfico e poden
axudar a comprender mellor a emigración galega, polo menos para a que
ten lugar na segunda metade do século XIX, porque no seguinte tamén
entrarán en xogo outros factores de natureza económica e psicosocial243.

No compoñente demográfico hai que suliñar que o momento de
maior peso dos movementos migratorios ten lugar en coincidencia cunha
baixada da mortalidade. Ó provocar importantes incrementos no saldo
vexetativo, este descenso da mortalidade que ten lugar despois do primei-
ro tercio do século XIX vai ser unha das causas das grandes migracións. No
caso galego, de 1860 a 1887 o crecemento foi do 2.66 por mil e do 4.92
por mil nas dúas primeiras décadas do século XX aínda que neste período
a emigración foi moi intensa. Este crecemento non tería explicación de
non ser pola baixada da mortalidade. Na fase das migracións masivas
(1880-1930), a mortalidade cae en tódolos países europeos, baixando a
tasa galega dun 26 a un 16 por mil aproximadamente244.

A mortalidade comparativamente baixa para a época é un elemen-
to clave para entende-la forza e adianto no tempo da emigración galega.
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242 X.M. NUÑEZ SEIXAS: “Las remesas invisibles. Algunas notas sobre la influencia socio-política de
la emigración transoceánica en Galicia, (1890-1930)”, pp. 301-345, en, Estudios Migratorios
Latinoamericanos, 27. Buenos Aires, 1994, p. 305.

243 EIRAS ROEL, 1992, p. 203.

244 EIRAS ROEL, 1992, p. 204.



As taxas de natalidade e mortalidade son reflexo do que estamos a
comentar:

ANOS                    1858-78   1878-1887   1887-1900  1900-1914   1858-1914

NAT. GALICIA         30.6       29.8           31.6          31.8            31.1

NAT. ESPAÑA          37.5       36.1           32.7          33.8            34.8

DEF. GALICIA         21.0       25.9           25.5          21.7            23.3

DEF. ESPAÑA           30.0       30.4           30.1          24.6            28.7

FONTE: LÓPEZ TABOADA (1979) p. 132

A taxa de mortalidade galega na década dos oitenta (25.9) era só un
pouco superior ás de Francia (22.4) e Inglaterra (20.3), e moi por debaixo
de Italia (29.0) ou España (30.4)245. No ano 1930, cando a transición
demográfica xa chegara a Galicia, as diferencias entre as taxas galegas e as
de España son moito menores:

      Galicia                     España

Natalidade                          28.2                            28.1

Mortalidade                        16.5                            17.1

FONTE: EIRAS ROEL (1992) p. 206

O mesmo sucede co saldo vexetativo (11.7 e 11.0 respectivamente),
que prácticamente se duplica debido a que a mortalidade baixou nunha
medida moito máis importante ca natalidade, o que explica que a emigra-
ción española fora tan xeral e a galega adquirise tanta intensidade. 

Visto deste xeito, o factor demográfico pode axudar a entender que
as migracións dos galegos son en boa medida un resultado das caracterís-
ticas do seu réxime demográfico tradicional, que se pode distinguir, xa
dende fins do século XVIII, por unha alta esperanza de vida que a longo
prazo determina un réxime de alta presión demográfica. A emigración
galega respostaba así ás consecuencias orixinadas do crecemento dos sécu-
los anteriores e das altas densidades de poboación. En 1860, cando a emi-
gración xa é un feito ben visible, Galicia duplicaba a España no que se
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245 EIRAS ROEL, 1992, p. 206.



refire a densidade poboacional (61.8 habitantes por Km2 frente ós 31.1
habitantes/Km2 de España)246. Por outra banda, as melloras que conducen
a un aumento da esperanza de vida poden estar relacionadas ca nutrición;
son anos de consolidación e diversificación do policultivo de subsistencia
que está a permitir un crecimento agrario baseado na intensificación do
traballo personal e nun emprego máis racional do solo máis ca en melloras
tecnolóxicas. A pataca americana xa está consolidada nestas datas e se
Galicia entrou, nalgunhas zonas, superpoboada no século XIX foi, en
parte, gracias ó cultivo americano, aínda que en moitas comarcas do lito-
ral o aumento das densidades de poboación poda deberse á intensificación
dos cultivos xa coñecidos. Pode aventurarse que, do mesmo xeito que o
millo no século XVII, a pataca douscentos anos despois axudou a poñe-las
bases da emigración da segunda metade do século XIX247.

Tamén puderon influi-la introducción dalgunhas prácticas hixiéni-
cas, aínda que é un aspecto discutible, e a intensificación da propia emi-
gración, non só pola súa incidencia no tamaño familiar senón tamén polas
propias reservas americanas que serviron para asegura-las explotacións e
introducir melloras nas mesmas248. Esto tería lugar, especialmente, despois
da supresión dos foros, aínda que esta non foi a única saída que tiveron as
remesas americanas xa que tamén xogaron un papel destacado como com-
plemento da unidade económica familiar axudando a facerlle frente a
préstamos, hipotecas e outros aspectos da vida cotiá249.

Outra característica do modelo galego, ademáis dunha mortalidade
menor respecto a España, é a baixa fecundidade que debe poñerse en rela-
ción cunha nupcialidade máis restrictiva. Este factor, xunto coa propia

Dun Finisterre a outro: A emigración galega á Patagonia

187

246 EIRAS ROEL e REY CASTELAO, 1992, p. 216.

247 EIRAS ROEL e REY CASTELAO, 1992, p. 218.

248 Aínda que a esperanza de vida experimenta un aumento destacado e sempre se move en cifras máis
altas cas españolas, o certo é que, respecto ós países europeos máis adiantados, o atraso segue a ser con-
siderable. Así, no ano 1900, a esperanza de vida española era de 34.8 anos; a galega de 40.9 e a dos
países adiantados (Dinamarca, Francia, Noruega, Holanda, Suecia, Inglaterra, EEUU) era de 50.5
anos. Esta tendencia manténse proporcionalmente para o período 1863-1930, sendo o único destaca-
ble o acercamento dos datos españois ós galegos ó final do período (50 anos de esperanza de vida en
España frente ós 52.2 de Galicia, ambas moi lonxe dos 61.7 anos dos países adiantados). Datos pro-
porcionados por Fausto Dopico citados en, RODRÍGUEZ GALDO, 1993, p. 54.

249 NUÑEZ SEIXAS, 1994, p. 305.



emigración fai que o crecemento da poboación galega sexa sempre menor
co da poboación española, dando como resultado o que comentabamos
anteriormente, a perda de representatividade da poboación galega no con-
xunto español. Dende que a emigración se xeraliza, a muller galega irá
paulatinamente casándose a idades máis tardías250, ó mesmo tempo que
aumenta o número de solteiras, lóxica consecuencia dunha emigración
que afecta, principalmente ós elementos masculinos en idade de casar.
Así, a través de complexos cálculos e polo método de supervivencias, Mª
Xosé Rodríguez251, afirma que o 24% dos que emigran de forma definitiva
nas tres primeiras décadas do século XX , tiñan menos de vinte anos e,
polo menos, as dúas terceiras partes tiñan menos de 25, sendo máis dun
83% os que non superaban os trinta anos.

Dun xeito xeral, pódese afirmar que a mediados do século XIX,
momento no que empeza a ter verdadeira relevancia a emigración a
América, aínda que ésta xa se documenta moito antes252, a demografía
galega presenta elementos que permiten calificala como máis evoluciona-
da cá española en conxunto, e que se manifestan nunhas taxas de natali-
dade e mortalidade máis reducidas (como xa puidemos comprobar).

No caso da natalidade, os responsables serían a emigración, a eleva-
da porcentaxe de soltería, unha alta idade de chegada ó matrimonio, as
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250 Dos 25 anos da segunda metade do século XVIII, pásase a 26.1 en 1887. Dende aquí ata 1930 queda,
situada como media, nos 26.5. Neste período a soltería afecta ó 23.6% das mulleres. Vid. RODRÍ-
GUEZ GALDO, 1993, p. 59.

251 Mª. X. RODRÍGUEZ GALDO: O fluxo migratorio dos séculos XVIII ó XX. Xunta de Galicia, 1995,
p. 107.

252 A presencia galega no Río da Prata é moi antiga e remóntase ós primeiros anos do descubremento
e colonización. O seu número seguiu medrando na época colonial e así na derradeira década do século
XVIII xa existía en Bos Aires a “Congregación de Naturales y Originarios del Reyno de Galicia”
(1790). Tamén é famoso o “Tercio de Gallegos” formado para a defensa de Bos Aires no momento da
segunda invasión inglesa, e ata se podería citar unha longa lista de galaico-criollos que formaron parte
dos pais da nacionalidade arxentina. Entre eles citaremos a Cornelio Saavedra (presidente da primeira
Xunta de Goberno); Bernardino Rivadavia (primeiro presidente arxentino); Domingo Faustino
Sarmiento e Nicolás Avellaneda (presidentes constitucionais); Leandro N. Além (fundador da Unión
Cívica Radical que foi o primeiro partido político en sentido moderno que houbo na Arxentina e que
lograría chegar ó poder con Hipólito Yrigoyen no ano 1916). Vid. M. YOMAHA KADRE: “Un
aspecto de la emigración gallega a la República Argentina: el problema de la emigración clandestina
a mediados del siglo XIX”, pp. 401-407, en I Jornadas presencia de España en América: aportación gallega.
A Coruña, 1989, p. 402. 



baixas medias de fillos por parella... Visto así, parece que a modernidade
real que presenta a demografía galega é a baixa da mortalidade, resultado,
entre outros factores, da reducción da mortandade catastrófica dende fins
do século XVIII253. 

Un punto interesante é o da análise do movemento migratorio en
relación coa poboación. En 1860, Galicia tiña 1.799.224 personas; no ano
1900 xa eran 1.980.515, mentras que en 1930 a cifra chegaba ata os
2.231.381 habitantes254. Este crecemento que se pode comprobar nos dife-
rentes censos non encaixa ca forte emigración que experimentou o país de
non ser que exista un factor corrector. No caso galego este factor non é
outro que o retorno. As análises do profesor Eiras para o período máis
importante das migracións masivas veñen a amosar como a emigración
neta apenas acadou a terceira parte da emigración bruta. Noutras pala-
bras, só tres de cada dez emigrantes galegos quedaron en América255. Esto
posibilitou que os efectos despoboadores que a emigración pode causar
víranse mitigados e que o conxunto da poboación galega fose en aumento
dun xeito continuo. 

Con todo, a emigración supón un verdadeiro rasgo estructural da
sociedade galega, e aínda da súa demografía, porque a grande intensida-
de que tivo, ademáis de influir na evolución do número de habitantes,
tivo as súas repercusións na distribución por sexo e idade da poboación,
na caída da natalidade e no proceso de envellentamento que lle suce-
de...

b) As causas económicas que están detrás da emigración.

Con anterioridade ó ano 1882, cando se inician as primeiras estatís-
ticas oficiais por parte española, as referencias ó fenomeno migratorio ató-
panse dispersas: testemuños de contemporáneos, informes consulares,
prensa, documentos notariais, a propia lexislación, partidas de defunción
nos arquivos parroquiais...
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253 DE JUANA e FERNÁNDEZ, 1990, p. 48.

254 LÓPEZ TABOADA, 1979, p. 17; EIRAS ROEL, 1992, p. 207.

255 EIRAS ROEL, 1992, p. 212.



O que se pode aventurar a partir destas referencias é que no caso
galego as razóns de tipo económico serían as máis decisivas, causantes dun
desequilibrio entre a poboación e os recursos. Entre elas256:

A extremada subdivisión da propiedade da terra e os arcaicos sistemas de cultivo.

A estructura da propiedade e as formas de cesión do dominio útil da
terra varían dunhas rexións españolas a outras pero pode dicirse que hai
unha relación directa entre pequena propiedade e emigración, que deriva
non tanto do tipo de herencia como da maior disponibilidade de medios
do pequeno labrador para poder emigrar respecto doutros traballadores do
campo como podían se-los xornaleiros. A pequena propiedade, que, por
un lado, pode ser insuficiente para manter a unha crecente familia, os
exemplos e a práctica así o parecen indicar257, para atende-las obrigas eco-
nómicas externas á explotación ou para mellora-lo seu nivel de vida e
cubri-las súas necesidades e aspiracións, acabará, por outro, facilitando a
financiación da viaxe do emigrante ou emigrantes ó mesmo tempo que
podía seguir mantendo ós restantes membros da familia  que quedaban en
Galicia258. 

Uns tributos, impostos e rendas gravosos, ó que habería que engadi-los abusos,
arbitrariedades e acosos da administración municipal259.
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256 DE JUANA e FERNÁNDEZ, 1990, pp. 49-50.

257 Na comarca de Fisterra a través da analise dos distintos padróns de veciños conservados dende
mediados do século XIX pódese chegar a conclusión de que no caso das familias que teñen algún emi-
grante o seu número de compoñentes é sempre superior en máis de un respecto das familias que non
os teñen.

Vid. Mª ROSARIO VARELA PARDO: “El fenómeno migratorio en el litoral coruñés. El área de la
Costa de la Muerte (1836-1920)”, pp. 91-104, en, Aportaciones al estudio de la emigración gallega. Un
enfoque comarcal. Xunta de Galicia. Santiago, 1992, p. 103. 

258 A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ: “Coordenadas de la emigración gallega a América (1850-1930): un
estudio comparativo”, pp. 15-36, en, Revista da Comisión Galega do V Centenario, 4. Xunta de Galicia.
A Coruña 1989, p. 19.



En moitas ocasións, por non dicir en todas, co pretexto da política,
formaranse bandos enfrentados nos pobos, apoiando ós distintos caciques.
Así, os que consiguen facerse co poder acabaran por “pasarlle factura” ós
seus inemigos, sendo o momento dos repartos dos impostos, como podía
selo o dos consumos, o momento elexido para facer uns repartimentos
arbitrarios que beneficiaban a uns poucos. Este imposto sería o que máis
gravaría ós labradores, pero esta actuación caciquil tamén se pode aplicar
a moitos máis casos260. 

As malas colleitas e crises alimenticias.

É ben coñecido o caso da ruina dos viñedos, pola filoxera, que pro-
vocaría un éxodo de emigrantes nas provincias de Lugo e Ourense a finais
do século XIX, ou a praga do “oidium” que xa a mediados de século reforza
a emigración de zonas vitícolas como a Ulla, pero estas situacións non
serían máis que un dos episodios dunha historia que se repetía a miúdo en
Galicia. Así, as malas colleitas do ano 1854-1855 fixeron máis pola emi-
gración galega que a aprobación da Orde de 1853 que liberalizaba as saídas
de España cara outros países. A emigración que adquire tintes masivos na
década dos anos oitenta garda estreita relación cunha nova etapa de crise
no campo que xa se comenza a albiscar a finais do ano 1879261:

“Aquí no existe industria, al menos en la población rural, y el único
recurso con que se cuenta para atender a todas las necesidades de la vida y para
sufragar las cargas de todas las clases que pesan sobre cada familia, es la agri-
cultura, cuyos productos en la última recolección han sido negativos hasta el
punto de que en extensas zonas no se ha recolectado semilla suficiente para las

Dun Finisterre a outro: A emigración galega á Patagonia

191

259 Así, “...los gallegos abandonan su país porque de él los arrojan el hambre, una administación desastrosa y
el caciquismo político, que es en Galicia la mayor y más desastrosa de las plagas. Vid. “La emigración galle-
ga”, en  La Voz de Galicia, 13-11-1887. Vid. G. ALLEGUE et alii: Galegos: As mans de América, I,
Nigra. Vigo, 1992, p. 14.

260 “La cédula personal no cuesta al pobre colono 75 céntimos, sino que se hace elevar a dos pesetas por el
supuesto trabajo de extendérsela.... Pero ¿á que hablar de lo que todo el mundo sabe, de las ocultaciones ver-
daderamente inauditas que existen en la propiedad de los grandes contribuyentes, con notorio perjuicio del pro-
pietario de buena fe, del que no puede ocultar lo que tiene y sobre el cual viene á caer todo el peso de la tri-
butación, haciendo imposible su existencia...”. Vid. “La Voz”, 13-11-1887, p. 14.

261 Extracto do artigo “El hambre”, publicado en El Gallego, (noviembre de 1879). Citado en ALLE-
GUE et alii: 1992, p. 16.



nuevas siembras. A esta falta de cosecha hay que añadir la paralización com-
pleta que se nota en las transaciones de las ferias...”

O atraso industrial e mercantil.

A falta de industria no noso país é algo denunciado de forma recu-
rrente dende a prensa. A desindustrialización, manifestada na crise da
industria rural de tecidos, é un fenómeno ben estudado na actualidade262,
pero ademáis tamén se pode falar de emigración pola falta de industrias de
todo tipo, que sería unha das causas da emigración sinaladas nos informes
da Comisión de Reformas Sociais da que falaremos máis adiante. Do
mesmo xeito o comercio mereceu a atención dos intelectuais contempo-
ráneos, especialmente no caso do gando, que se vería afectado pola com-
petencia doutros países, fundamentalmente Inglaterra, destino antes de
boa parte da producción galega que agora se atopa paralizada ante a polí-
tica proteccionista adoptada por este país263.

Unhas vías de comunicación pouco desenroladas.

É este un factor que ten que ir ligado ó anterior. En Galicia, do
mesmo xeito que en outras moitas partes de España, os camiños eran moi
malos, o ferrocarril practicamente aínda era un descoñecido para a mei-
rande parte dos galegos e a vía marítima era, na fachada litoral, a mellor
forma de comunicación. Na década dos corenta, a situación da comarca
de Fisterra pode exemplificar algo que pensamos aplicable á meirande
parte do territorio galego:

“... los caminos, incluso los que comunican con La Coruña y Santiago,
son de herradura y pésimos por el efecto de lo áspero y quebrado del terreno, y
del abandono a que este ramo de la administración estuvo entregado...”264.
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262 Podemos cita-la obra, xa clásica de Joan Carmona, El atraso industrial de Galicia. Auge y liquidación
de las manufacturas textiles (1750-1900), Barcelona, 1991. Posteriores traballos de carácter local viñe-
ron a confirma-las súas teses. Vid. EIRAS, 1991, pp. 32-33.

263 “Por sólo el puerto de La Coruña exportábanse anualmente hace tiempo para Inglaterra 20.000 cabezas,
cuyo valor medio de veinte millones de reales, cobrados en metálico, vivificaba la producción agrícola (segun-
do un estudio aparecido no periódico El Imparcial, a decadencia do comercio do gando en Galicia
manifestabase claramente nas exportacións que de 19.779 cabezas no ano 1882 baixarían a preto de
8.000 que se calculaban para o ano 1887)... Sin este poderoso recurso, sin saber que hacer con su ganado,
que casi le sigue de estorbo, el labrador de Galicia nota que su situación se agrava día a día... Vid. ALLE-
GUE et alii: 1992, p. 14. 



A importante proporción de terreos incultos.

Este sería na nosa consideración un factor menor, incluso máis, gar-
daría máis ben relación coa emigración como consecuencia dela máis que
como causa, no sentido de que diante da ausencia continuada de brazos e
o atraso no que está sumido o campo galego pola falta de maquinaria, por-
que non se invirte nel e porque a subparcelación e minifundismo existente
tampouco animan a elo, a emigración é un agravante que ten como resul-
tado que as terras sen cultivar aumenten ano tras ano.

A falta de capitales que propicia o recurso ó préstamo e a usura265.

Sen dúbida é un dos factores máis socorridos polos contemporáneos
que tratan de dar unha explicación á importancia que está a adquirir o fenó-
meno migratorio en Galicia. Ademáis das propias autoridades, que como
acabamos de ver son conscientes da situación, mesmo na prensa tamén se
poden atopar amplas referencias críticas contra os prestamistas que acaban
por arruinar a moitas familias, quedándolles a estas como única saída a de
emigrar na busca de dar solucións á súa situación de penuria económica:

“La usura explota á la clase media y trabajadora hasta dejar á individuos
sumidos en la miseria... Estos préstamos, desde una cantidad insignificante se
elevan en muy pocos años a cantidades fabulosas, pues para los explotadores el
interés es compuesto; y anualmente cuando el infeliz deudor no puede satisfacer
los réditos, se los acumulan al capital, y de esta manera muy pronto se ve redu-
cido a la miseria y por consiguiente á emigrar...”266.

O poboamento disperso que impide a difusión dos adiantos económicos.
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264 P. MADOZ: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en Ultramar. 1845.
Consultouse a edición para Libros Galicia. Madrid, 1986, p. 337.

265 “Hoy la usura particular de que es víctima constante (nuestro campesino) le cobra un real mensual por cada
duro prestado, que equivale a un 60% anual; abrumadora carga que le absorbe todo el sudor y el de su familia
y que le ponen en caso de aceptar con gusto y con cariño la idea de la emigración”. Informe feito polo Consello
provincial de A Coruña sobre a crise agrícola e gandeira, publicado en sete volumes en Madrid nos anos
1887-89. Vid. J.M. PALOMARES IBÁÑEZ: “La emigración gallega a América en las últimas décadas
del siglo XIX”, pp. 95-118, en, Revista da Comisión Galega do V Centenario, 4, A Coruña, 1989, p. 101.

266 “Lo que devora a Galicia. La emigración y la usura”, en, El Eco de Galicia (11-1-1888). Vid. ALLE-
GUE et alii, p. 21.



O habitat galego caracterizado pola presencia maioritaria de peque-
nas entidades de poboación non é propicio para a instalación de indus-
trias. Só nas escasas cidades e arredores das mesmas pódese atopar unha
meirande diversificación de actividades ó mesmo tempo que se conta
cunha certa información dos avances científicos e industriais que se estén
a desenrolar. Mentras, na maior parte do territorio galego ocupado polo
rural, o galego vive en constante dependencia do medio polo que nos
momentos de crise a resposta será a mesma de toda a vida: a emigración,
ca diferencia de que agora se cambiará a emigración intrapeninsular pola
de Ultramar. 

A xeito de resumo desta serie de factores que estivemos a ver, temos
de xeito ben claro, nos informes que os distintos concellos fan para respos-
tar ó interrogatorio mandado facer dende Madrid co obxectivo de coñecer
máis de preto a realidade económica e social do país, en concreto para
indaga-las causas da crise agrícola e gandeira, algunhas causas e conse-
cuencias da emigración267:

“... los habitantes de este ayuntamiento (Pontedeume), como de todos
los de Galicia que se vieron y se ven en el desgraciado caso de emigrar, los más
lo ejecutaron por la pobreza de la mayor porción de su sueldo laborable, cuyos
productos, en la generalidad de los casos, no cubren los gastos que demanda el
cultivo, abono y siembra, y lo menos por haberse arruinado contrayendo prés-
tamos a un interés superior al producto de los bienes de que eran dueños...”

“Después de vender todo su ajuar doméstico para pagar en parte las apre-
miantes deudas, se ve alcanzado y reclamado judicialmente, y su única salva-
ción es marcharse a tierra extraña firmando una obligación para responder allí
del importe del pasaje con la garantía de dos de sus vecinos...” (Comisión
prov. A Coruña).

“Abandona todo lo más querido y emigra a tierras lejanas en busca de lo
que le niega, por la dureza de los tiempos, su inolvidable patria; siendo de tal
monta los males que tal causa produce, que los campos quedan desiertos, incul-
tos los caseríos, y la emigración se hace en tan gran escala que los barcos nacio-
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267 Estas respostas proceden dos concellos de Pontedeume, Vilalba, Carballo e da Comisión provincial
de A Coruña. Vid. PALOMARES IBÁÑEZ, 1989, p. 103.



nales y extranjeros son pequeños para contener la avalancha de gente desespe-
rada y sin pan que huye atemorizada, escapando de los rigores del hambre...”
(Vilalba).

“La emigración que actualmente toma alarmantes proporciones... La
emigración que va haciéndose de absoluta necesidad en este país por lo mal que
en el se vive, deja a la agricultura huérfana de los brazos que precisa, y al
comercio sin el necesario desarrollo...” (Carballo).

Tamén nas circulares das autoridades provinciais podemos atopar
bos resumos do que estaba a acontecer:

“De algún tiempo a esta parte, y con especialidad desde que el hambre,
la peste y la falta de cosechas que afligieran á esta provincia, y en general á toda
Galicia, hicieron más penosa y más crítica la suerte de sus infelices y honrados
habitantes, se ha desarrollado una estraordinaria afición á la emigración á paises
estranjeros, y señaladamente a las repúblicas del continente americano. Desde
los más jóvenes hasta los más ancianos, los primeros mas bien como objeto de
eludir la responsabilidad que la ley les impone en los reemplazos ordinarios del
ejército y Milicias provinciales, y todos con el de procurarse una fortuna iluso-
ria, que creen, con la mejor buen fé, se adquiere pronto y á poca costa en dichos
paises, se afanan por trasladarse á ellos, sin reflexionarlo convenientemente...
Contribuyen á fomentar las ilusiones, que muchos por desgracia se tienen for-
mado, las sujestiones que especuladores inmorales emplean con ellos, embau-
cándolos con pomposas y falsas promesas de mentidas e imaginarias ganan-
cias...”268

Mesmo os propios emigrantes, xa no século XX se atreven a facer
unha análise das causas que os levaron a emigrar e como se podería evita-
la emigración. Dende logo que a falta de actividade industrial é denuncia-
da en termos semellantes ós de medio século antes pero ademáis apúntan-
se outras causas:

“Lo que existe en nuestra gente es falta de espíritu emprendedor y no por-
que no disponga de voluntad y denuedo para el sacrificio sino porque por con-
dición natural es el gallego el primero en desconfiar de su propio mérito y
valor... y lo más curioso resulta que esa cortedad, ese conservadurismo, esa des-
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268 Boletín Oficial da Provincia de A Coruña (agosto de 1850). Vid. ALLEGUE et alii: 1992, p. 68.



confianza de su misma personalidad, se manifiesta más aún dentro de su propio
país que en los extaños donde frecuentemente suele actuar. Substraer los capi-
tales del empleo racional que merecen, para tenerlos en cambio estancados en
los establecimientos bancarios a devengar una limitada renta es el más torpe de
los atentados que cometer se puede contra la economía de los pueblos... Nuestra
emigración jamás se conjurará mientras no se intensifiquen las empresas capita-
listas en la industria y explotación de nuestro suelo...”269

Como estes exemplos poderíanse presentar ducias deles porque a
magnitude que acabou tomando o fenómeno da emigración non podía
deixar indiferente a ninguén. Dende a prensa galega da época tamén se
fan comentarios sobre esta realidade. Pódense atopar referencias ás migra-
cións, tanto de carácter estacional (dentro da propia península) como
definitivo, entrando aquí a emigración a América, aínda que non debe-
mos esquencer que nesta última tamén tivo un peso decisivo a “emigra-
ción anduriña”. As “tintas”, nunca mellor dito, cargáronse especialmente
nalgúns aspectos ben coñecidos como o da crise agraria e industrial pero
tamén se lanzaron ataques ós gobernantes para que intentaran dar unha
resposta ós problemas que está a supoñer a marcha de tantos galegos “alén
do mar”. Algunhas das denuncias máis repetidas fan referencia a que non
se cumpre a legalidade e que se facilita a marcha dos emigrantes, porque
“impedir que el gallego emigre es como pretender detener en el África a las
golondrinas que en verano vienen a Europa”270. Tamén a actuación dos inter-
mediarios ou “enganchadores”mereceu a atención da prensa, sobre todo para
critícalos polas súas actuacións faltas de escrúpulos en moitos casos. Algunhas
mostras do pouco aprecio que tiñan as axencias de reclutadores pódense ver de
seguido:

“A los obreros que se han acercado a nuestra redacción para informarse
sobre la noticia publicada acerca de una subvención concedida por el Gobierno
argentino, que tiende a favorecer la inmigración allí, podemos decirles hoy que
en breve es esperado en La Coruña un agente especial para aquel territorio...
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269 “Las causas de nuestra emigración”, en, Alborada,nº 39, revista de la Asociación Benéfica Cultural
Hijos del Partido de Corcubión. Buenos Aires, octubre de 1928

270 Gaceta de Galicia, 5-10-1888. Citado por PALOMARES IBÁÑEZ, 1989, p, 107.



La verdad es que está por demás este agente. Sobra en España quien fomente
la emigración”.

“Sin domicilio, ni recursos, ateridos de frío y lacerados por el hambre,
recorren las calles de la población multitud de hombres, mujeres y niños contra-
tados para emigrar gratuitamente con objeto de poblar las provincias del Imperio
del Brasil...”

Esta larga espera, así como as condicións de traslado, que distaban
moito de se-las máis axeitadas aínda que se poda falar dunha mellora pau-
latina neste aspecto como comentaremos máis adiante, un incremento da
emigración familiar, facendo alusións a que familias enteiras venden as
súas propiedades e marchan cara América, e os fracasos dalgúns emigran-
tes que retornan foron temas tamén tratados dun xeito amplo271. Como se
podera comprobar a visión das situacións nas que se circunscribe a emi-
gración, que se nos dá a través da prensa, é certamente negativa. Parece
como se houbera unha vontade preconcebida de remarca-los aspectos que
puideran desanimar ós potenciais emigrantes pero parece claro que estes
obxectivos non se viron cumpridos e a emigración en masa foi un proceso
xa imparable sen posible volta atrás.

Non só a prensa se preocupou pola situación dos emigrantes, o
mesmo cónsul español en Bos Aires, José Zambrano, escribía no ano 1852
facendo referencia ás penosas condicións nas que estiveron no porto de
Bos Aires os emigrantes galegos chegados nos barcos da compañía
Llavallol272. Compañías como esta, traballando ó marxe das leis gracias á
escasa eficacia dos cónsules españois en Montevideo e Bos Aires, trans-
portaron centos de emigrantes de xeito clandestino, circunstancia que se
agravaba no caso dos xoves que trataban de escapar das obrigas militares.
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271 Vid. PALOMARES IBÁÑEZ, 1989, pp. 109-10.

272 “En cuanto al local de hospedaje, y que según los informes que recibí es la misma clase para todos los colo-
nos, es la gran barraca de los señores Llavallol..., es, de madera fuerte, aunque de gran capacidad para con-
tener además de la lana que se confecciona en grandes balas para la exportación, muchos miles de cueros que
se depositan con igual objeto y sobre los cuales, en el suelo y con la ayuda de los colchones, mantas o algunas
otras prendas que pueden traer consigo los colonos, es el modo con que descansan éstos después de un largo
viaje y mientras encuentran colocación. Todos estos seres se hallan reunidos sin una convincente separación
de sexos: espectáculo bastante repugnante, pués además de la inmoralidad que trae consigo, ni siquiera se tie-
nen en vista ciertos preceptos higiénicos...”. Vid. YOMAHA KADRE, 1989, p. 406.



c) Outro motivo de emigración: emigrantes por motivos militares.

En moitas ocasións, estes mozos escapaban contando coa axuda das
propias autoridades locais. Unha circunstancia moi especial tivo lugar na
nosa comarca onde o alcalde e afamado banqueiro Manuel Miñones
actuaba ó mesmo tempo de gancho dándose circunstancias tan curiosas
como a que recolle o diario coruñes La Ducha, na sua edición do día catro
de maio de 1897273:

“Por la benemérita del puesto de Corcubión, se capturó el 16 del corrien-
te al prófugo Manuel Paz de la parroquia de Villaestose, Ayuntamiento de
Mugía. Nada de particular hay en ello; pero lo que sí resulta anómalo, es que
la Guerdia Civil, cumpliendo con su deber capture uno de estos mozos y tenga
luego que entregarlo al alcalde del pueblo, cuando le consta que este como tal
agente de embarques, es el más interesado en defender su clientela, y de ahí que
sucediese lo que no podía menos que suceder. El Manuel Paz se fugó del depó-
sito municipal el día 19 a las seis de la mañana, sin que, ni el encargado de la
custodia del depósito ni el alcalde, puedan dar razón de cómo se efctuó la fuga,
ni donde se halla el fugado.

Racionalmente, todos lo suponemos: siendo el alcalde agente de embar-
ques, como probado se halla que lo es, ¿quién puede dudar que este mozo formó
o formará parte de una de las espediciones de bultos que á diario está realizando?

Es lo último que en esta materia nos quedaba que ver: la Guadia Civil
persiguiendo prófugos, que luego vienen a aumentar los productos de la agencia
particular del alcalde. Y ¿qué hizo el Gobierno civil en virtud de este parte? ¿no
sabe el Sr. Gobernador que el alcalde de Mugía, Miñones, es agente de embar-
ques y por lo mismo que tratándose de esta materia no merecen fe sus determi-
naciones y expedientes?

As “espediciones de bultos” foron consecuencia das medidas de pre-
caución que van a tomar algúns axentes diante das constantes críticas da
prensa que denunciaban as súas actuacións ó marxe da lei. Así se despren-
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273 ALLEGUE et alii, 1992, p. 32. Tamén se fai referencia aquí a desaparición do fogar paterno dunha
serie de quintos pertencentes ó remplazo dese mesmo ano, tres deles do concello de Boiro, un de
Vimianzo e outro de Pino. Como se pode comprobar este fenómeno era moi xeral ó longo de toda a
xeografía galega. 



de das informacións aparecidas no mesmo periódico en datas moi próxi-
mas á anterior274:

“De acuerdo con alguna casa consignataria, el gran tablajero o agente
de carne humana, Miñones, uno de los mejores foreros de don Mínimo, parece
que, prevalido de la autoridad que el amo le facilitó, embarca los bultos en una
gabarra en el puerto de Mugía ó en la playa llamada Arena mayor, los conduce
a alta mar y al pasar el vapor que sale de ese puerto, los recibe frente al cabo
Villano. ¿Saben algo de esta nueva trapicería los Sres. Gobernador y
Comandante de Marina? Este último, debe exigir el más estricto cumplimiento
de su deber y la más esquisita vigilancia al Sr. Ayudante de Marina de
Camariñas, y hasta por lo que importar pueda al de Corcubión, pues si bien
estos señores no estám cogidos en las redes del tal agente, bien será que vivan
prevenidos...

Nese mesmo periódico e correspondente ó mes de abril de 1897,
podemos atopar outra igualmente escandalosa facéndose eco a prensa das
“irregularidades” cometidas na celebración do sorteo de quintos. Polo seu
contido, parécenos moi axeitado incluí-lo neste capítulo275:

“En el Ayuntamiento de Mugía, cibrióse con escándalos y fuertes protes-
tas la fórmula de la clasificación de quintos que tuvo lugar el domingo pasado.
Y cubrióse la forma, porque la clasificación hace tiempo que la tiene hecha el
alcalde M. Miñones. Abrese la sesión, presidida por el Alcalde, agente y dis-
tinguido gancho de embarques M. Miñones; llama éste, haciendo uso del
bastón de mando á lo Liñares, por el mozo que ocupaba el primer lugar en el
sorteo, y el Alcalde anterior D. Francisco López García contestóle que se había
ausentado a Ultramar, merced a los buenos oficios de su agencia; sucede lo pro-
pio con el segundo mozo pero, al llegar al tercero el escándalo fue monumental;
ese lo embarcó V. Sr. Alcalde –dijo el Sr. López- con la particularidad de haberle
facilitado el dinero para el viaje, consta de un documento público otorgado ante
D. Manuel Bermúdez, notario de esta villa, y por lo tanto es una irrisión para
el público que V. Lo llame ahora.
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274 Ibidem, p. 77.

275 Ibidem, p. 37.



Y... aquí la de Dios es Cristo, inchansele las narices al Alcalde que
encontrando en el Sr. López un poderoso obstáculo para proseguir la sesión que
presidía, lo mandó incontinente al depósito municipal, en donde le tuvo por
más de 24 horas, según nuestros informes.

Estos son los alcaldes hechos a imagen y semejanza del Mínimo y por
obra y gracia de ternos, jamones, cabritos y la... Agencia, pues con la
Alcaldía en la mano resultan con más limpieza los juegos de... prestidigitación
de mozos”.

Dende logo e aínda que se faga notar certo partidismo ou certo inte-
rese por parte deste diario en desprestixiar ó alcalde muxián Manuel
Miñones, non deixa de ser evidente que a súa actuación, favorecendo a
emigración de mozos en idade militar por medio da súa axencia a cambio
de favores e regalos, tiña que ser necesariamente ben coñecida entre o
vecindario.

A legalización do ano 1853 serviu para regulariza-la emigración cara
América no relativo á concesión de pasaportes, normas para os armadores
de barcos, liberdade de traballo e de contratos ... Un aspecto que tardaría
máis en cambiar sería o dos abusos cometidos sobre os propios emigrantes
que foron moitas veces tratados como gando, tanto na viaxe como no
espacio de tempo que pasaban nas barracas antes de encontrar un posto de
traballo.

A emigración galega é consecuencia das condicións socioeconómi-
cas e políticas da fase histórica que lle tocou vivir. Así, unha poboación
con algunhas características dunha demografía moderna, as condicións
xurídico-políticas de liberdade propias do réxime liberal burgués, o dese-
quilibrio existente entre os recursos e a poboación, son factores que pro-
piciarán un desprazamento espacial da man de obra, posible polo estable-
cemento de relacións económicas e laborais entre áreas en crecente
expansión capitalista e áreas precapitalistas276. Polo tanto, un fenómeno
como o da emigración galega non se se podería ter dado sen unha serie de
condicións; ademáis de haber unha situación en Galicia que propicie a
expulsión de xente, ten que haber pola outra banda un estado de circuns-
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276 LÓPEZ TABOADA, 1979, p. 79.



tancias que contribúan a acoller ós emigrantes, dito doutro xeito, “facto-
res de atracción”. Parece evidente que América ofreceu unhas posibilida-
des de traballo e de mobilidade social moi atractivas para os inmigrantes
pero aínda se necesitan uns mecanismos que posibiliten a emigración.
Este será o noso seguinte punto a tratar:

FACTORES QUE AXUDARON Á EMIGRACIÓN.

A financiación do desprazamento. 

Dende logo é algo necesario e fundamental para poder emigrar e
pode tomar dúas variantes: financiación propia ou subsidiada, normal-
mente, polos axentes americanos, o que implicaba un maior grado de
dependencia para o emigrante xa que éste xa vai cara un lugar e traballo
determinado dende o momento do seu embarque277.

     No primeiro caso hai un factor importante que pode axudar a
explica-la importancia que a emigración tivo en Galicia. Estamos a refe-
rirnos á pequena propiedade, algo moi extendido na nosa terra, de tal
forma que podería falarse dunha estructura agraria formada por unha
maioría de pequenos propietarios. Esta propiedade é a que posibilita,
mediante a súa venda ou hipoteca, a marcha cara América.

A emigración canalizada polos axentes contratadores americanos,
estatais ou privados, obrigaba ós emigrantes a unhas condicións de vida
peores xa que xeralmente eran levados ás plantacións para desenrolar os
traballos que ninguén quería278. A pesar de que a presencia destes axentes
tivo certa importancia en Galicia279, non parece que a pasaxe subsidiada
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277 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 1989, p. 24.

278 No ano 1889 aparecía na Gaceta de Galicia a testemuña dun emigrante que desexaba voltar canto
antes porque en América os xornais eran baixos e tiñan que traballar como animais. Dende logo esta
non parece que fora o situación predominante dos emigrantes galegos que emigraban pola súa conta
pero sí que era moito máis posible no caso de “emigrantes reclutados”.

279 A Legación de Bos Aires informaba ó goberno español  no ano 1870 dicindo que “...las autoridades
españolas en las provincias de Galicia deben haber informado al gobierno de S.A. de los activos trabajos que
están practicando los Agentes de inmigración en todas aquellas comarcas, quienes siguiendo las inspiraciones
del gobierno argentino, que ampliamente los renumera, no perdonan medio de atraer numerosas familias”.
Vid. SILVA, 1993, p. 800.



tivera gran implantación na nosa terra precisamente polo que comentába-
mos anteriormente no senso de que os galegos tiñan máis medios econó-
micos para poder pagarse a viaxe sen ter que depender de que a pasaxe lle
saíse “gratis”. Ademáis, no caso arxentino a política de viaxes pagadas non
tivo a importancia que puido ter, por exemplo, no Brasil. Só coa baixada
da inmigración trala crise de 1873-76 inténtouse por parte arxentina
poñer máis énfase nesta cuestión. Así o Ministro Pellegrini propoñía
imita-la actitude doutros países que nesas mesmas datas competían por
poboa-los seus territorios280.

A información sobre América.

Para emigrar é aconsellable coñece-las condicións que se ofertan no
lugar de destino. Por eso, se a emigración chegou a ter unha importancia
tan grande foi porque a información sobre América era abondosa e fácil de
conseguir. Este baixo coste da información predispón psicolóxicamente a
emigrar de darse as circunstancias propicias. As cadeas migratorias, as redes
de reclutamento, á proximidade ós portos nalgúns casos, as informacións
que saían na prensa... son algunhas das máis efectivas fontes de informa-
ción cas que contaban os emigrantes. Estamos ante un factor decisivo é
seguramente sen el, por moitos factores de expulsión que houbera en
Galicia e de atracción que houbera en América, a emigración tanto galega
como europea en xeral nunca acadaría o volume que realmente tivo281.

Evidentemente, son necesarias unhas circunstancias de partida nos
lugares de saída e destino dos emigrantes pero tamén ten que haber unha
información que posibilite elexir o momento e o lugar, e dicir, que facilite
as respostas das preguntas chave, ¿cando e a onde emigrar?. A existencia
de redes sociais de información e a asistencia resultante das cadeas migra-
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280 “Noto que la inmigración se desvía de nuestro país por los esfuerzos de los otros, que acuerdan viajes gratui-
tos; es necesario hacer toda clase de sacrificios y ofrecer las mismas ventajas...” Vid. SILVA, 1993, p. 803.

281 Neste sentido recomendámo-la lectura do artigo de José C. Moya “Aspectos macroestructurales y
microsociales de la emigración española a la Argentina, 1850-1930”, en , V Xornadas de Historia de
Galicia. Deputación de Ourense, 1990. Nel faise unha crítica do esquema explicativo “expulsión-atrac-
ción” no que caeron a maoría dos traballos adicados a explica-los movementos migratorios. Na súa opi-
nión estos factores déronse en moitos países e en distintos momentos da historia pero as migracións
transoceánicas masivas concretáronse nun lugar xeográfico e nun espacio temporal moi concreto. 



torias (factores microsociais) en combinación cos factores macroestructu-
rais (revolución dos transportes e a súa influencia nos medios e rotas marí-
timas, os desaxustes orixinados pola revolución demográfica, a revolución
industrial e as políticas liberais, ou o que é o mesmo “factores de atracción
e expulsión”) é o que posibilitou o fenómeno migratorio en masa cara o
continente americano no período 1880-1930. En resumo, os factores
macroestructurais tiveron que combinarse cun importante proceso micro-
social: a diseminación da información popular282.

b.1) Cadeas migratorias.

O tema das cadeas migratorias xa foi posto de relevo en numerosos
estudos. Co inicio da emigración a América e os fortes lazos que os emi-
grantes deixan en Galicia formaranse cadeas emigratorias que realimen-
tan o proceso emigratorio, xa que éstas van a funcionar como factores
positivos de información, de financiamento e de inserción do emigrante
no novo país283. Estas cadeas hai que entende-las nun sentido máis amplo
que o familiar284, aínda que neste ámbito permitan o reagrupamento fami-
liar xa que era moi habitual que emigrase primeiro o home que unha vez
asentado no país elexido reclamaría a súa muller e fillos285. A modo de
exemplo, citaremos algúns testemuños:

“Cuando mi padre emigró, se fue sólo dejando a la mujer y a un hijo
pequeño de cuatro años, y lo hizo por mediación de un amigo, Manuel Olveira
Fontán... aunque él tenía ya familia en la Argentina...”.

“Fun para Arxentina no ano 1930, alí estaban os meus primos...”
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282 A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ: “Las dimensiones microsociales de la emigración gallega a América:
la función de las redes sociales informales”, pp. 497-533, en, Estudios migratorios latinoamericanos, 22,
1992, p. 499.

283 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 1989, p. 27.

284 Pódese apreciar con claridade que as cadeas migratorias móvense nun plano de veciñanza moi pró-
ximo como pode se-la parroquia ou a pequena vila. Doutro xeito non se poderían explicar fácilmente
a importancia e concentración que teñen algúns pobos en determinadas zonas. O importante número
de fisterráns na Arxentina, en xeral, e na cidade de Comodoro Rivadavia en particular é a mostra máis
evidente do que  comentamos.

285 Abundan as testemuñas neste sentido; as entrevistas que tivemos en Fisterra con emigrantes retor-
nados, que parcialmente aparecen ó longo deste capítulo, así o dan a entender. 



“Un cuñado meu reclamou á súa irmán e eu fun como marido dela, así
foi como fun eu a Buenos Aires. O meu cuñado que xa levaba moitos anos alí
marchou casi, casi no trinta máis ou menos. Os fillos e a muller marcharon des-
pois, no 36, agarrounos a Revolución (refírese a Guerra Civil), navegando
para Buenos Aires...”286.

“Marchei ca miña nai, unha cuñada e dúas sobriñas. Meu pai xa mar-
chara había dezaseis anos, non o vira dende que eu tiña tres. Dábame moita
pena deixar Fisterra, pero quería ver ó meu pai, e por todo o ouro do mundo
non me quedaría aquí...”287

A propia distribución da poboación galega en pequenas entidades
de poboación favoreceu a circulación da información. As relacións fami-
liares e veciñais que uniron os emigrantes cos seus lugares de orixe deu
lugar á formación de redes primarias de, polo xeral, personas humildes
que tiveron acceso á información necesaria sobre diferentes aspectos
como o transporte, a demanda de traballo..., sobre todo, gracias ás cartas
personais que podían ser lidas e comentadas entre os veciños. A corres-
pondencia, xunto cas noticias facilitadas polos retornados serán os
medios máis decisivos na creación das cadeas emigratorias. As coñecidas
como “cartas de chamada” son aquelas nas que o home, como norma
xeral, trata de organiza-la viaxe da súa muller e fillos, se os houbese, cara
América. Do mesmo xeito que as cartas tiñan que ser lidas moitas veces
por alguén alleo porque o destinatario non sabía ler, tamén podían ser
escritas por algún coñecido do remitente cando este non sabía escribir.
Nestas cartas trátase todo o referente á viaxe con detallismo sen deixar
nada a improvisación: maletas, roupa, deixar todo arreglado en Galicia
no que se refire ós bens principalmente... Tamén se pode atopar nelas
unha preocupación pola situación dos familiares en Galicia ata o punto
de invitar a parte deles a que emigren tamén288. Noutros casos tamén se
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286 Entrevistas a Luis Santamaría, José Lago e Ramón Traba. Ó longo deste capítulo iremos dando máis
datos das súas vidas. 

287 Entrevista a Carmen Fernández Anseán, publicada no xornal Finisterre, nº 4 do día 30-5-1998.
Marchou o día 2-11-1950, co fin de reecontrarse co seu pai que emigrara no ano 1934. Cando partíu
tiña dezanove anos e non voltou a Fisterra ata fai uns días, corenta e sete anos despois.

288 “y ami ermana ya mis cuñadas y cuñados tu ermana si quier benir para esta que benga sin duda que enpleios
para mujeres hay mas que para onbres...”. Vid. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 1992, p. 525.



poden dar referencias doutros emigrantes e incluso información sobre as
vías de correspondencia e de envio de remesas a través doutros emigran-
tes. Parece evidente que a comunicación cos emigrantes americanos era
bastante fluída e que estos vínculos puidéronse manter en todo momen-
to, aínda nos peores anos de crise económica ou de guerras, se ben neste
último caso había que superar importantes atrancos xa que as comunica-
cións entre ambolos dous continentes eran bastante precarias289. Así,
cando desaparecían as condicións desfavorables para a emigración, as
cadeas voltaban a poñerse en marcha dando pé a unha realimentación do
proceso migratorio290. Nos períodos de crise, estas redes informales man-
téñense nun segundo plano e só teñen certa actividade no ámbito máis
familiar contribuíndo ó reagrupamento das familias. Así, nestes períodos
e en termos relativos, aumenta o número de mulleres e nenos que cruzan
o Atlántico. Ademáis e como afirmou Sánchez Albornoz, “...en todo alu-
vión siempre hay un efecto de familia y amigos que encauza el éxodo y le impri-
me cierta inercia... Por ese efecto, la gente sigue emigrando cuando las mejores
razones han desapercido”291. O núcleo en torno ó que xira a reagrupación
familiar é a muller. A verdade e que a muller sempre tivo que superar
moitas dificultades no seu intento migratorio. A súa dependencia estivo
consagrada pola lexislación que se preocupou de vixiar ás mulleres soltei-
ras ou casadas que non tiveran permiso dos seus respectivos pais, tutores
ou homes. Esta dependencia social limitaba a saída de mulleres soas pero
esto non dou lugar a un aumento da emigración clandestina, como pasou
no caso de emigración para evita-las obrigas militares. Estas limitacións
incluso chegaron dende os países americanos; despois da I Guerra
Mundial hai intentos de evita-la inmigración de mulleres en condicións
económicas e “morais” que as levaran a marxinalidade e prostitución292.
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289 “Un día o gerente díxome, ¿por qué non chama á muller? Naquel tempo, era tempo de guerra, as cartas tar-
daban unha barbaridad... o gerente escribiu á Casa central para ver os trámites, as cartas non chegaban nin-
gunha porque había censura... Había que pedir documentos ó cinsul de Río Gallegos e manda-los a Buenos
Aires, pero foron anos moi difíciles, habia revoltas, os cónsules duraban pouco no puesto... A Compañía fixo
os trámites e a muller ven no ano 1944 con moitas dificultades porque non había barcos, non había comuni-
cación, botaban os barcos a pique... levoulle tres meses chegar aquí...”. Entrevista a José Lago Traba.

290 Coñécese esta reactivación da emigración como “efecto feedback”. Vid. VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
1992, p.500.

291 N. SÁNCHEZ-ALBORNOZ: “Medio siglo de emigración masiva de España hacia América”, en,
Españoles hacia América. La emigración en masa, 1880-1930. Alianza Editorial. Madrid, 1988, p. 23.



Así, cabe pensar que a muller emigrou moito máis en función da presen-
cia do seu home, familiares ou coñecidos en América do que o podía
facer calquer home. As melloras nos medios de transporte e a reducción
dos días de travesía fixeron que a participación da muller na emigración
fora cada vez máis importante. Os datos da Estatística de Pasaxeiros por
Mar mostran como o 20% de mulleres embarcadas no ano 1887 pasan a
duplicarse no ano 1930, pero aínda se poden dicir máis cousas. A presen-
cia da muller é máis forte nos momentos de menor emigración, segura-
mente porque a súa ida a América non depende exclusivamente dun
contrato de traballo, senón que pode ir en relación do éxito previo dos
familiares que a reclaman. As mulleres e nenos menores de 15 anos entre
1916 e 1924 representaron o 22.5% e 39.4% do total dos emigrantes, e
de 1925 ata 1934, este mesmo colectivo sumándolle os homes de máis de
55 anos, que non se poden considerar como emigrantes que van na busca
de traballo senón como pais, tíos ... que son agora reclamados, acadaron
porcentaxes entre o 46.8% e o 55.8%. Consecuentemente, a emigración
familiar debeu representar nestes anos un volume próximo ó da metade
do total de emigrantes galegos a América. O que sí queremos deixar claro
e que non se dou en Galicia unha emigración simultánea de familias
enteiras. a partir da análise dos viaxeiros dalgúns barcos, Alejandro
Vázquez chega a conclusión de que o número de emigrantes que se
embarcaban formando grupos de personas da mesma parroquia supera
sempre o número de emigrantes de tipo estrictamente familiar. As por-
centaxes son ben definitorias: o compoñente familiar varía entre o 13%
e o 52%, dependendo do barco mentras que o compoñente de personas
da mesma parroquia varía den de o 67% ata o 100%, superando polo
xeral o 75%293.

Todo o relacionado ca difusión da información, os lazos sociais que
provocan unha emigración en cadea, os condicionamentos sociais e econó-
micos dunha zona onde a emigración é unha práctica habitual..., levou a
algúns autores a falar dunha “mentalidade emigratoria” que pode conside-
rarse como unha característica innata dalgúns pobos294, no sentido de que os
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292 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 1992, p. 509.

293 Ibidem, p. 514.

294 Aspecto estudiado por Martínez Cachero na súa obra La emigración asturiana a América (1976). Vid.
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 1992, p. 501. 



seus habitantes van a estar moito máis predispostos a emigrar que os doutras
zonas debido a que o fenómeno migratorio está moi presente no ambiente,
ben porque hai gran cantidade de emigrantes entre os veciños, ben porque
hai xente retornada que pode contar as súas vivencias americanas.

b.2) A presencia de portos emigratorios e as condicións da viaxe.

A proximidade e oferta dos portos emigratorios, xunto ca mellora
das condicións da viaxe tamén son puntos a ter en conta. Respecto ó pri-
meiro deles debemos pensar que favorece a emigración e reduce os costes
de desprazamento ata o momento de producirse o embarque. Ademáis, a
proximidade dun porto emigratorio conta coa avantaxe de poder ofrecer
información de primeira man sobre a realidade americana. Aínda así, a
maior ou menor proximidade ós portos é un factor secundario pódendose
citar exemplos de pobos máis próximos a porto que teñen un volume
migratorio moito menos importante ca outros máis alonxados295. 

No que se refire as melloras no transporte e nas condicións da viaxe,
non debemos esquencer que a emigración a América comenzou a realizar-
se en barcos de vela que, polo xeral, tiñan unha reducida capacidade de
transporte aínda que a mediados do século XIX a navegabilidade, capaci-
dade de maniobra e velocidade daban ós barcos un atractivo maior cá o
que tiveran ata eses anos. O alongamento do casco e a amplitude da super-
ficie vélica foron, entre outras, as causantes da melloría296. Nestes anos, a
modernización do transporte marítimo gracias ó vapor aínda estaba lonxe
de convertirse en realidade. As máquinas tiñan pouca potencia e só se
empregaban en determinadas condicións. A eficiencia do motor foi incre-
mentada gracias ó motor composto de Elder e Randolph no ano 1853 pero
as máquinas seguían a montarse en pesados cascos de madeira e a propul-
sión mecánica facíase mediante palas. Fixeron falta tres avances para
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295 Poderíamos poñer como mostra os casos de Zas e Fisterra, concellos ambos do partido xudicial de
Corcubión. O primeiro deles está situado a uns 50 Km. do porto de A Coruña, mentras que o segundo
atópase a uns 115Km, distancias que na época eran moito máis insalvables do que o son hoxe. Contra
o que se podería esperar, a emigración é moito máis importante en Fisterra que en Zas pola propia
importancia que tiveron as cadeas migratorias e a información, moito máis accesible nunha vila mari-
ñeira, aínda que estivera lonxe da capital, que nun pequeño pobo do interior.

296 A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ: “De la vela al vapor. La modernización de los buques en la emigración
gallega a América, 1835-1939”, pp. 569-614, en, Estudios Migratorios Latinoamericanos, 28, 1994, p. 572.



mellora-lo uso do vapor: a introducción do ferro, e posteriormente do
aceiro, como material constructivo en casco e caldeiras, novedades ligadas
á utilización da hélice como medio de propulsión297. Co ferro e co aceiro
para construí-los buques, as avantaxes económicas e de navegación foron
diversas. Tan só destacar que o peso dos barcos, respecto ós de madeira do
mesmo tonelaxe, baixou, co que tamén se pudo aforrar combustible.
Lóxicamente, tamén aumentou a resistencia dos cascos, podendo así,
construí-los máis longos e finos presentando unha resistencia ó auga
menor, o mesmo tempo que se gañaba en anos de vida da propia embar-
cación, pasando de pouco máis dunha ducia de anos dos barcos de madeira
ós trinta ou corenta dos de ferro.

A finais do século XIX, a rápida sustitución do ferro polo aceiro
suave foi o cambio máis sobresaínte, gañando os barcos en velocidade,
debido á construcción dos mesmos co novo material, moito menos pesado
co ferro. Outro aspecto non menos importante foi o emprego de planchas
de ferro nas caldeiras, o que permitiu un aumento da presión do vapor
(máis potencia e por tanto máis velocidade) e unha baixada no consumo
de combustible coa conseguinte reducción de costes. 

Finalmente, a sustitución das palas polas hélices propulsoras, proce-
so que non se pode dar por concluído ata a década de 1880, foi o punto
culminante deste proceso de melloras tecnolóxicas que experimentaron os
barcos encargados de percorre-lo Atlántico entre Europa e América. As
turbinas foron introducidas a finais do século XIX e outras melloras como
o motor de combustión interna ou diesel, a enerxía eléctrica que propor-
cionou iluminación ós buques ou incluso o emprego de motores eléctricos
e a telegrafía, tan importante para poder ter unha comunicación constan-
te con outros barcos ou cos portos, moi útil en caso de emerxencia, foron
outras melloras, que pouco a pouco se foron introducindo na navegación
ultramarina298.

Coa introducción do vapor no transporte transatlántico de pasa-
xeiros, o que se produce no caso galego a partir de 1850, e co abandono
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297 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 1994, p. 579.

298 Para unha visión máis completa deste tema, remitimos ó lector ó citado artigo de Alejandro
Vázquez.



da navegación a vela con este fin a partir dos anos setenta, a duración
da viaxe foise reducindo e as condicións da viaxe foron a mellor, princi-
palmente no que se refire á seguridade dos pasaxeiros dado que o maior
tamaño das embarcacións e a súa velocidade influiron na reducción do
balanceo. De forma paralela á xeralización dos barcos transatlánticos
tivo lugar unha internacionalización das compañías de transporte de
emigrantes de Europa a América. Serán compañías navieiras alemanas,
inglesas e francesas as principais competidoras neste mercado cada vez
máis esixente. Neste aspecto é de destaca-la competición da mítica
“Banda Azul” que premiaba ó barco máis rápido en atravesa-lo
Atlántico Norte. O prestixio que daba ó vencedor era enorme e por iso
o progreso tecnolóxico era propiciado dende os propios empresarios.
Ademáis, ata o propio goberno arxentino estimulaba ás compañías a que
disminuiran o número de días empregados na súa viaxe299. Así, o desen-
rolo tecnolóxico non foi o resultado tan só da competencia entre as
compañías transatlánticas. Tamén os estados europeos protexeron este
sector económico por diversas razóns fiscais, comerciais e industriais,
sobre todo a través de subvencións polo transporte postal. Ó mesmo
tempo, os estados americanos, como acabamos de comprobar, tamén lles
botaron unha man, non só polas funcións de correos senón tamén pola
de transportistas e promotoras da ansiada emigración, a través da sub-
vención das pasaxes300. Con todo, a reducción dos días da viaxe, tan
importante para os emigrantes que non estaban acostumados a estar lon-
gos períodos de tempo navegando con frecuencia en precarias condi-
cións e recibindo un trato que se alonxaba do que se anunciaba nos
diversos anuncios que se podían ver na prensa ou en lugares concurridos,
non dependeu só do avance tecnolóxico senón que tamén influían
outros aspectos como o número e tempo empleado nas escalas. A media-
dos do século XIX, a duración media da viaxe ó Río da Plata era de 53
días nos barcos de vela. Na década dos setenta, os vapores baixaron a
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299 “La distancia de cerca de 12.000 kilómetros que separa Buenos Aires de Francia es franqueada por las gran-
des compañías transatlánticas en un plazo de 18 a 21 días. El Parlamento argentino ha votado una ley que
autoriza al Gobierno a dar una subvención mensual de 2.000 piastras oro a toda compañía que adopte el sis-
tema frigorífico y se comprometa a hacer el viaje de Buenos Aires a Lisboa-Vigo en 15 días”. Vid. A.B.
MARTÍNEZ E M. LEWANDOWSKI: La Argentina en el siglo XX. Madrid, 1913, p. 154.

300 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 1994, p. 594.



cifra a menos da metade xa que empregaban uns vinte días, e aínda se
reduciría a unha semana nos anos trinta cando a duración da viaxe non
pasaba de trece días301. Esta reducción ten que ser un factor determinan-
te á hora de facilita-la emigración, xa que se acortaba o tempo de estan-
cia no buque e, consecuentemente, o tempo de traballo perdido no que
o emigrante non podía obter ingresos. Esta maior rapidez nos traslados
será a causante de movementos migratorios de prazo máis corto, facili-
tando o retorno e maila emigración anduriña que tanta repercusión tivo
no caso dos emigrantes galegos. Nembargantes non hai que sobrevalorar
demasiado estas melloras que parece ser non afectaron moito ós emi-
grantes. No mellor dos casos, e referíndonos a viaxes feitas despois da II
Guerra Mundial, a duración da viaxe nunca era inferior ós quince días.
Os exemplos seguintes así o parecen indicar:

“Embarquei en Vigo para Buenos Aires, nun barco inglés, o “England
Monarch” e puxemos vintedous días de viaxe, nel xa me ofrecían traballo para
que me quedara...”

“Había barcos como el “Juan de Garaiz” que hacían la travesía en veinte
y cuatro días, eran barcos antiguos, no tenían máquinas... Cuando vinimos de
regreso en el año 54, salimos de Santa Cruz a Buenos Aires y de allí a Vigo en
el “Monte Luaz”. Desde Buenos Aires pusimos dieciocho días con las escalas
en Montevideo, Bahía y Tenerife...”

“O día un de novembro cando embarcamos chovía. Puxéronnos a todos
en fila india e iamos subindo a bordo. Alí estivemos no barco ata o día dous que
zarpamos. Cando saíamos do porto mirei para Vigo e díxenme “Adiós España
que xa non volvo máis”. Tardamos dous días en chegar a Canarias. Eramos
oitocentos pasaxeiros e alí completamos os mil. Recordo que nas Canarias des-
cubriron un polizón. Todos tivemos que saír ó corredor para mostra-las pasa-
xes... Chegamos o dezasete de novembro...302. 

Aínda que se foron introducindo algunhas mellorías, a viaxe a
América para os emigrantes era un verdadeiro “mal trago”. As condicións
da viaxe en terceira clase eran precarias, aínda avanzado o presente século.
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301 Ibidem, 1994, p. 590.

302 Entrevistas a Ramón Traba, Luis Santamaría e Carmen Fernández. Todas as viaxes tiveron lugar na
década dos cincuenta. 



Un dos aspectos nos que máis lle insistitíu un emigrante á súa dona e que
trouxera unha hamaca para poder estar tumbada na cuberta no tempo da
viaxe. Esta circunstancia non é unha anécdota nin moito menos, e a impor-
tancia deste obxecto para afrontar unha viaxe tan longa e incómoda incluso
queda reflectida no monumento que en Fisterra existe ó emigrante, onde se
pode apreciar como leva na man, ademáis da maleta, unha hamaca:

“...contaba el finado de mi padre que le dijo a mi madre, ¡tráete una
hamaca y consíguela como sea!... una hamaca, que era como un tipo de caba-
llete de madera con una lona para poder ponerte al menos en cubierta, por lo
menos te acostabas en la hamaca porque en aquellos tiempos, sentados... en
fin... pasando 20.000 calamidades y si te mareabas, pues, aguántate como
pudieras...”303.

“Nós ibamos abaixo, nunha bodega. Non era xustamente unha bodega,
era algo así como unha gran sala dun hospital xeral. Durmiamos en literas e
recordo que había unha calor impresionante. Ata se derretían as gomas dos
zapatos... a xente vomitaba...”304.

Ó aumenta-las dimensións dos barcos foi necesaria unha concentra-
ción dos pasaxeiros naqueles portos que presentasen unhas mellores infra-
estructuras e suficiente calado, o que fixo que os portos galegos de Vigo e
A Coruña fosen os únicos puntos de referencia á hora de embarcar cara a
América, aínda que outros como Carril e Vilagarcía de Arousa tamén
tiveron contactos co novo continente. O enorme salto cualitativo que se
produciu no aumento da tonelaxe dos barcos de vapor, dende a moderni-
zación que ten lugar a partir dos anos oitenta, apréciase cando compara-
mo-las 3.000 toneladas de rexistro bruto que tiñan os barcos máis grandes
na década dos setenta cas 12.000 que se acadan a principios de século
cando as hélices e o casco de ferro xa se xeralizaran. O progreso foi contí-
nuo e na década dos trinta, cando remata o período das migracións masi-
vas, os transatlánticos máis grandes chegaban a preto das 28.000 tonela-
das de rexistro bruto305.

Dun Finisterre a outro: A emigración galega á Patagonia

211

303 Entrevista a Luis Santamaría Rivas. Fai referencia á viaxe de ida da súa nai no ano 1939.

304 Entrevista a Carmen Fernández Anseán. A viaxe tivo lugar no ano 1950.

305 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 1994, p. 588.



En definitiva, a modernización dos transportes por mar foi un factor
decisivo para fomentar e posibilita-las migracións masivas dende Europa a
América, facendo posible que a emigración potencial tomara corpo para
convertirse en real.

b.3) O papel dos cónsules e axentes de emigración.

Con anterioridade, cando facíamos referencia á emigración subsidia-
da mencionabamos algúns aspectos, especialmente negativos, das actua-
cións dos axentes de emigración. Ademáis deles, temos que falar dos cón-
sules que, aparte das funcións propias do seu cargo como expedir documen-
tos e visar pasaportes, normalmente exerceron como publicistas tratando
de encauza-la dirección dos emigrantes cara ós países que representaban.
De cando en vez tiñan que defende-los intereses dos fillos arxentinos de
migrantes retornados para que non fosen, por exemplo, reclutados polo
exército español, pero a súa principal misión sería a de informar ós poten-
ciais emigrantes dos beneficios que a Arxentina ofrecía como país de inmi-
gración, contrarrestando os rumores ou informacións negativas que pude-
ran crear dúbidas entre os emigrantes a hora de escolle-lo seu punto de des-
tino306. Deste xeito, todo parece indicar que a creación de moitas oficinas
consulares non respoden a intereses diplomáticos senón ó desexo das auto-
ridades arxentinas de favorece-la inmigración. Xa había doce consulados
arxentinos en España antes de que ésta recoñecera a independencia arxen-
tina e, polo tanto, aínda non existían “relacións cordiais” entre os dous paí-
ses. Aínda máis, a presencia de representantes do goberno arxentino con-
céntrase en pequenos núcleos emigratorios. Estes representantes, normal-
mente baixo o título de vice-cónsules, tiñan escasa actividade diplomática,
pensemos ademáis que poucos terían a formación adecuada, recibían
nomeamentos honoríficos para darlle un prestixio social e encubrir así a
verdadeiros axentes de inmigración, formando parte das redes sociais dos
emigrantes, xa que case sempre era un veciño deles, en maior medida do
que podían se-lo do sercicio diplomático arxentino307. Podemos poñer
como exemplo desta situación á familia Miñones, principalmente ó seu
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306 Aspecto este tratado por MOYA, 1990, p. 153.

307 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 1992, p. 506. MOYA, 1990, pp. 155-156.



patriarca de quen xa tivemos ocasión de falar neste capítulo, asentada en
Corcubión, unha pequena vila mariñeira de pouco máis de 1.000 habitan-
tes, capital do partido xudicial do mesmo nome e importante foco emisor
de emigrantes cara a República Arxentina. Nas dúas primeiras décadas
deste presente século D. Manuel Miñones, político local e importante ban-
queiro308 foi vicecónsul arxentino ademáis de representante consular de
Alemaña. Pero xa con anterioridade o seu nomeamento, Manuel Miñones
tiña unha axencia de embarques á que xa fixemos referencia cando falamos
da emigración clandestina dos mozos que trataban de eludi-lo servicio mili-
tar, feito sobre o que volveremos a tratar un pouco máis adiante. Trala súa
morte no ano 1926 será o seu fillo D. Jesús Miñones o que pase a ocupa-lo
seu posto aínda que realmente xa era el quen o estaba desempeñando na
práctica309, sendo destacable o feito de que contribuira ó seu nomeamento
a Sociedade formada polos emigrantes da súa terra corcubionesa radicados
en Bos Aires310. A relación entre a familia Miñones e os seus coterráneos
emigrantes na Arxentina está fóra de toda dúbida xa que aparte de todo o
que comentamos, outro fillo de D. Manuel Miñones, José, era o delegado
da Asociación dos seus veciños emigrados na Arxentina e colaborador da
Revista Alborada, tendo así informados ós emigrantes do que estaba a
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308 “Fue durante algún tiempo alcalde de Mugía, cuando apenas contaba 25 años de edad y más tarde lo
fue también de Corcubión, donde ya tenía establecida casa bancaria, la más importante de todo el con-
torno y de un radio de acción mayor que muchas de las grandes poblaciones de Galicia; corresponsal
del Banco de España en aquel partido judicial, desde el año 1903, del Banco Español del Río de la Plata
desde que estableció su representación general en Madrid, del Banco Hispano Americano, Credit
Lyonais y de otras muchas entidades financieras, comerciales e industriales...”. Vid. Alborada. Órgano
de la Sociedad Agraria y Cultural Hijos del partido de Corcubión, 15, Buenos Aires, octubre de 1926.
Dende aquí queremos amosa-lo noso agradecemento a D. Rafael Mouzo Lago polas facilidades dadas
para a consulta desta revista fundada pola importante colonia de emigrantes da comarca en Bos Aires.

309 “Ya en vida de su antecesor, el joven Miñones era de hecho el verdadero funcionario y corría con
los  diversos asuntos conciernentes al mismo. Al frente del viceconsulado argentino puso de manifies-
to constantemente, simpáticas y relevantes cualidades, que ahora como titular, tendrá ocasión de rei-
terar a satisfacción de todos”. Vid. Alborada. Órgano de la Sociedad..., Buenos Aires, 16, noviembre
de 1926.

310 “Esta Sociedad Agraria y Cultural, se enorgullece de haber contribuido con su valimiento al éxito
de las gestiones incoadas ante este Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante los buenos oficios
de nuestros distinguidos consocios el prestigioso diputado nacional argentino, doctor don Leopoldo
Bard, nuestro actual Contador y sub-director de la Biblioteca de la Facultad de Medicina, don Manuel
Areas Blanco y don Perfecto Insúa, fuerte comerciante de esta plaza”. Vid. Alborada, 16, noviembre
de 1926. 



acontecer nos seus lugares de orixe311. A familia Miñones, a través do seu
banco, servía de prestamista ós emigrantes, expedía pasaxes e tamén trans-
mitía as remesas americanas a calquera aldea da comarca a través dunha
completa rede de axentes312. A súa actuación como punto de referencia
para calquera veciño da nosa comarca que quixera emigrar a América,
especialmente tratándose de quintos, queda posta de manifesto nun artigo
periodístico onde se deixa constancia dunha serie de denuncias presenta-
das ó Gobernador provincial, para que como presidente da Junta Mixta,
decídase a ordea-la formación do correspondente sumario militar para que
se aclaren os feitos denunciados co fin de impoñe-las penas que as leis esta-
blecen para o delito de colaboración cos desertores.

“Afírmase en dicha instancia, que el único ajente de embarques del dis-
trito de Mugía es el el Alcalde del mismo M. Miñones, no importando al caso
el que tenga su casa y agencia en Corcubión donde vive y tiene por lo mismo
su reisdencia y vecindad legal.

De los mozos de aquel distrito fueron embarcados para Buenos Aires por
el Miñones los siguientes:

En La Coruña, en marzo de 1896: Jesús Toba Martínez, número 3; Rafael
Blanco Luaces id. 28; Eduardo López Antelo id. 54; y José Paz Moreira id. 93.

En 6 de julio siguiente: José María Leis Caamaño, número 25; José
Alvarellos Pereira id. 27; y Perfecto Barrientos Fandiño id. 81.
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311 Co fin de non perde-la comunicación cos seus lugares de orixe e como modo de estar máis preto da
terra, os emigrantes do partido xudixial de Corcubión, valéronse dunha nutrida rede de delgados ou
colaboradores que escribían na revista da Asociación (Alborada). Neste eido, a Xunta Directiva acor-
dou na sesión do 11 de xuño de 1926 organizar provisionalmente as súas delegacións en Galicia. Na
súa configuración tivo un papel destacado D. José Miñones, secretario da Asamblea de Delegados de
Corcubión (había outra tamén en Cee). Ademáis, crearonse delegacións en Fisterra, onde atopamos
a D. Domingo Miñones, irmán do coñecido banqueiro, Dumbría, Muxía, Camariñas, Vimianzo e Zas.
Vid. Alborada, 12, Buenos Aires, julio de 1926.

312 É habitual atopar insertados na citada revista anuncios do Banco “Manuel Miñones” informando
dos tipos de interese que ofrece e dos pobos dos partidos xudiciais de Corcubión e Muros ós que se
poden emitir xiros. Atopamos representantes deste banco en Cee, Fisterra, Carnota, Ezaro e Pindo,
Vimianzo, Ponte do Porto, Camariñas, Baio, Zas e, por suposto, Corcubión.



En 31 de agosto: Mariano Soneira Habas número 24; Pedro Rodríguez
Santos id. 29; Rogelio Graiño Miramontes id. 47; Ramón Martínez Pazos id.
53; Perfecto Canosa Martínez id. 57; y Ramón Pazos Fernández id. 61.

En 29 de septiembre: Manuel Luaces Carnés, número 52, habiendo satisfe-
cho al Miñones el pasage de este mozo consistente en 65 pesos Jesús Arosa García
en su agencia de Corcubión á presencia de Pilar Vieites, vecina de Moraime.

Que Eduardo López Antelo y José Paz Moreira esperaron en Bustelo el
coche que de Corcubión partía á La Coruña pagado por el Miñones.

Que a Ramón Paz Hernández, le prestó el dinero para el pasage el
teniente de Alcalde D. Antonio Trillo Mesura mediante escritura hipotecaria
otorgada á su favor por el padre del fugitivo mozo.

Que Mariano Soneira Habas utilizó los documentos de su hermano
Benito, menor de quince años, expedidos por el Juzgado de Mugía.

Y que de ser ciertos estos hechos, que desde luego no dudamos, puesto que
para deponer acerca de ellos se citan 38 testigos de aquel distrito y además los due-
ños de la casa de huéspedes número 96 de la calle Real de esta ciudad, los admi-
nistradores de coches de Corcubión, Vimianzo y Coruña y otros muchos que pro-
meten utilizar en su día, es indudable la responsabilidad criminal no ya para los
fugados y sus padres si que también para sus cómplices el Agente y Alcalde
Miñones y su Teniente Alcalde Trillo Mesura, no mereciendo en su consecuencia
la confianza necesaria para entender en las operaciones del actual reemplazo que
descaradamente celebraron el 7 del actual, pues siendo obra de los Miñones y
Trillo la emigración de los mozos referidos, obra de ellos debe ser natural-
mente el encubrilos y á sus padres en la responsabilidad que les alcanza,
tanto más cuanto que se asevera igualmente que el mismo Miñones facilitó embar-
que á los excedentes de cupo Juan Vila Paz de Domingo y Dominga de Buitiurón,
Ramón Toba Louzán, de José y Andrea de Coucieiro, notificadas estas dos para
su ingreso en la zona de Santiago, Rafael Blanco Luaces, de Andrés y Carmen,
temporalmente excluido por corto, y Juan Bermúdez Barrientos sorteado en sep-
tiembre de 1896 en la zona de Santiago que debía estar en activo servicio...313.
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313 Extracto do artigo “Alcalda Liñarista” aparecido no periódico La Ducha  no ano 1897. Vid: ALLE-
GUE et alii: 1992, p. 36



Dos axentes de emigración ou “ganchos”, aparte dos casos de enga-
nos e abusos que mereceron as críticas da prensa como xa comentamos
con anterioridade, hai que comentar que tiveron un papel importante
como intermediarios na xestión de documentos e pasaxes, feito que non
era doado para a meirande parte dos emigrantes galegos xa que a súa ins-
trucción reduciríase no mellor dos casos a un coñecemento sumario de ler
e escribir. O seu papel como transmisores da información necesaria para
emigrar queda fóra de toda discusión á marxe da actuación censurable
daqueles axentes que viron na dinámica migratoria a posibilidade de obter
beneficios sen importarlle-los medios. Así, o reclutamento indiscrimina-
do, o traslado a través de dudosos vínculos con armadores e navieiros...
foron aspectos negativos da súa actuación.

A EMIGRACIÓN GALEGA CARA ARXENTINA. 

Entre 1830 e 1853 existe emigración de galegos cara América polo que
se pode falar dunha reanudación da emigración, cortada polos movementos
independentistas americanos, décadas antes do que se pensaba. No propio
caso arxentino a emigración xa será importante dende os anos trinta, moito
antes do restablecemento das relacións diplomáticas. Por exemplo, nestes
anos a emigración da comarca da Ulla xa se dirixe a Bos Aires, o mesmo
sucede en Caldas, aínda que neste caso parece que Cádiz xogaría un impor-
tante papel como punto intermedio. Estas informacións veñen a indicar que
a R.O. de 16 de setembro de 1853 non ven a significar ningún cambio, senón
a legalizar unha situación que xa se viña dando dende anos atrás. Dende
logo, aínda que a paz entre España e Arxentina non se “oficializa” ata o ano
1863 e que a inestabilidade política na Arxentina foi rasgo dominante na
primeira metade do século, as relacións comerciais entre ámbolos dous países
foron restablecéndose dende os anos trinta, por medio de barcos neutrais que
levaban mercadurías dende España e voltaban con cuero, sebo e outros pro-
ductos derivados. Tamén hai constancia dunha corrente migratoria de carác-
ter clandestino, sobre todo dende Canarias e Galicia. Así o pon de manifesto
o Consul Xeral de Montevideo no ano 1850:”... si las autoridades del litoral de
Galicia no ejercen la más exquisita vigilancia sobre los buques que se dirigen, simu-
lada o abiertamente, al Río de La Plata, continuará la inmigración clandestina, que
si es lucrativa para los especuladores, es perjudicial al nombre español y perjudicial
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a las infelices víctimas que vuelan en pos de soñadas riquezas”314. Nos primeiros
anos desa mesma década chega a Bos Aires o bergantín León, procedente do
porto de Carril con 159 pasaxeiros que pasaron os controis de documenta-
ción, nembargantes o cónsul español amosa dúbidas de que se cumprira coa
lei315. Despois deste bergantín chegaron outros que voltaron a deixar dúbidas
sobre a legalidade das persoas chegadas.

O posterior inicio do fenómeno das migracións masivas non será
consecuencia tan directa da normativa lexislativa liberalizadora senón
máis ben da crise agrícola que se desata no mesmo ano 1853 que terá a súa
continuación nos anos seguintes.

O Anuario Estatístico de 1860-61 ofrece uns primeiros datos da emi-
gración a América. Galicia tería unha media anual de 2.473 emigrantes,
estando máis da metade deles en Cuba. Dende logo non deixan de ser uns
datos parciais e de seguro incompletos316.  As estatísticas oficiais tan só per-
miten unha aproximación ó que foi o volume migratorio cara América. As
dificultades para coñecer este aspecto dunha forma exacta radican na ausen-
cia de estatísticas para a fase anterior a 1882. Esta fase migratoria, aínda que
de menores proporcións que a que se abrirá nos anos oitenta, debe ter, como
xa dixemos, os seus comenzos nos anos trinta, moito antes do que se pensa-
ba. Outra dificultade é que dende o ano 1882 as cifras da poboación galega
están desagregadas por provincias para a metade dos anos do ciclo migrato-
rio. Para a outra metade, ou ben só se teñen as cifras de emigración xeral por
provincias de orixe (dun xeito continuado dende 1911 pero incluíndo
tamén outros destinos migratorios aparte do americano), ou ben faltan os
datos sobre a distribución provincial (1896-1910)317.

Dun Finisterre a outro: A emigración galega á Patagonia

217

314 Vid. YOMAHA KADRE, 1989, p. 404.

315 “...mucho me temo que hayan venido algunos sin pasaporte, y aun el traslado desde Montevideo sospecho
que no haya habido por parte del capitán, en combinación con el consignatario, toda la legalidad que sería de
desear...”. Vid. YOMAHA KADRE, 1989, p. 405.

316 A porcentaxe de emigración galega no total español (17%) é demasiado baixo como para ser acep-
table, en comparación co de décadas posteriores. Vid. A. EIRAS ROEL: “La emigración gallega a
América. Panorama general”, pp. 17-39, en, La emigración española a Ultramar, 1492-1914. Tabapress.
Madrid, 1991, p. 30.

317 En torno ós problemas das estatísticas oficiais e posibles métodos de cuantificación da emigración
galega e española véxase o artigo de EIRAS ROEL, 1992, pp. 185 e seguintes.



Preto de dous millóns de galegos partiron cara América no período
1861-1960. Os cálculos do profesor Eiras, ós que xa aludimos con anterio-
ridade, veñen a marca-las distintas etapas do movemento migratorio:

Etapa                                              Galicia                   Por mil

1861-1880                                          122.875                        3.4

1881-1900                                          337.014                        8.9

1901-1920                                          860.995                      20.8

1921-1936                                          336.543                        9.9

1940-1960                                          291.136                        5.3

FONTE: EIRAS ROEL (1992) p. 189

Esta serie temporal, que tan só pretende dar unha idea do que foi,
en volume poboacional, a emigración galega, amosa a progresión contí-
nua que esta experimenta e que foi especialmente intensa nas dúas pri-
meiras décadas, polo menos ata que se produce a I Guerra Mundial.
Dende este momento o ritmo decrece, xa antes da crise do ano 1929, ó
disminui-la capacidade receptora dos países americanos que, pouco a
pouco, irán promulgando as primeiras leis restrictivas en materia de
inmigración.

En canto ó destino dos emigrantes galegos é ben coñecido que
Arxentina foi o destino preferido maioritariamente. Antes do século XX,
cando a emigración non acadara a intensidade que terá despois, Cuba
ocupou o primeiro posto pero despois da súa independencia a corrente
migratoria a este país baixou considerablemente en beneficio da
República Pratense.

Para o período 1885-1895, as estatísticas oficiais rexistran a orixe
provincial dos emigrantes. Así, podemos saber de onde proceden os
62.273 galegos que chegaron á Arxentina, dun total de 167.575 emigran-
tes. As provincias atlánticas son as que neste momento expulsan máis
poboación: 54.954 personas, que ven a ser un 88.2% dos emigrantes gale-
gos no país irmán (24.043 de Coruña + 30.911 de Pontevedra), mentras
que as interiores con 7.339 emigrantes, tan só representan un pouco máis
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do 11% dos galegos na Arxentina (4.008 de Lugo e 3.331 de Ourense). O
feito de que Arxentina non sexa o lugar preferido por lucenses, que van a
Cuba, e ourensáns, que escollen Brasil e Cuba, nos primeiros anos fai que
nos parezca menor a súa participación no fenómeno migratorio. Por eso é
necesario fixarse nas cifras totais318:

CORUÑA    %        LUGO     %        OURENSE   %    PONTEVEDRA   %        GALICIA      %

69.787          41.64        18.259       10.89            21.198        12.64              58.331             34.80             167.575        100

FONTE: EIRAS ROEL (1992) p. 192

É ben sabido que estas provincias se incorporan máis tarde ó feno-
meno migratorio ultramarino xa que no século XIX seguirán a alimenta-
la corrente migratoria do interior peninsular, pero aínda así podemos
observar como a participación conxunta da Galicia interior na emigra-
ción a América xa se aproxima a unha cuarta parte do total da emigración
galega.

Aínda que no século XIX, Cuba sexa o primeiro destino dos galegos,
na década dos oitenta e, dun xeito especial, dende fins da mesma empeza
a intensificarse a corrente cara Arxentina. As saídas para Bos Aires e
Montevideo, unha boa parte dos emigrantes á cidade uruguaia acaban
tamén na capital porteña, predominan nos anuncios da prensa. Entre
1850 e 1890 o Río da Prata absorve o 54% da emigración galega pero ca
crise finisecular arxentina desencadeada polo fiasco da Banca Bahring, a
crise económica arxentina provocou un momentáneo retroceso da emi-
gración en prol de Brasil e Cuba. Polo tanto, aínda que a tendencia sexa
a manter unhas pautas, normalmente derivadas da comarcalización galega
(tendencia a emigrar os habitantes de cada parroquia a un mesmo lugar
polo efecto das cadeas migratorias), a emigración galega amosa certa elas-
ticidade para cambiar de rumbo en función das oportunidades de traballo,
como se comproba nos cambios da derradeira década do século ou na
mobilidade e cambio que experimenta durante medio século o triángulo
formado por Brasil, Uruguai e Arxentina319. 
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318 EIRAS ROEL, 1992, p. 192.

319 Ibidem, p. 194.



Para o primeiro cuarto do século XX e segundo os países de destino
dos galegos embarcados nos portos de A Coruña, Vigo e Vilagarcia, temos
que Arxentina ofrece as seguintes cifras320:

1913           1914                  1917                  1925

50.397          24.597                  2.507                    18.776
FONTE: EIRAS ROEL e REY CASTELAO (1992) p. 234

A superioridade de Arxentina como país preferido polos galegos é
moi clara chegando a supoñer ata un 58% da emigración galega. Un 29%
dos emigrantes galegos que embarcan nestes tres portos vai a Cuba, men-
tras que un 8% elixe como destino Brasil. Os outros destinos americanos
apenas se teñen relevancia. 

Trala paréntese que provoca na emigración a I Guerra Mundial e os
anos que lle seguen (obsérvese na táboa precedente o número de galegos
embarcados para a Arxentina no ano 1917), reanudarase o fenómeno
migratorio con novos pulos. O Estado, consciente desta situación vai a
tentar de protexer ós inmigrantes tal como queda de manifesto na Lei de
Emigración do ano 1924. Nela tiñanse en conta os distintos momentos
polos que pasa o emigrante dende que deixa España ata que consegue tra-
ballo en América. No que se refire ó momento de partir, establécese a cre-
ación de oficinas de emigración nos portos, nas que se inscribirían os emi-
grantes, e que tamén servirían para informar ós emigrantes dos requisitos,
documentos necesarios...

Xa na viaxe, establécese a necesidade de contar cun médico que
atenda ós emigrantes e rexistre datos e causas da mortalidade que se pro-
duzca a bordo. Tamén se especifican unhas normas mínimas de hixiene e
cantidade máxima de pasaxeiros que poden traslada-los barcos baixo
penas de fortes multas.

Para cando chegue o momento de instalarse no país de destino, a
lei ten en conta as funcións que deben cumpli-los cónsules españois,
sobre todo a de informar ós recén chegados. Tamén se contempla a nece-
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320 A táboa cos datos de tódolos emigrantes e os seus países de destino pódese consultar en,  EIRAS
ROEL e  REY CASTELAO, 1992, p. 234.



sidade de establecer Xuntas Consulares, que terían por misión fundar
bolsas de traballo.

Finalmente, e esto pode considerarse como novedoso, faise referen-
cia ó momento de retornar a España cando o periplo migratorio toca o seu
fin. Debemos pensar ademáis, e esto era unha realidade ben coñecida, que
unha das características principais das migracións españolas era o seu alto
compoñente estacional, aspecto este que xa foi tratado no seu momento.
Neste sentido, a lei establece que o 20% das pasaxes que cada compañía
de navegación expide anualmente, deberan de cobrarse á metade de pre-
cio para a viaxe de volta. En caso de que os retornados non acadasen este
20%, feito que nunca xa se dou senón máis ben todo o contrario, o impor-
te equivalente debería ser depositado polas compañías no Tesouro do
Emigrante, institución que tamén creaba a lei con vistas a ter fondos para
repatriar ós emigrantes máis desfavorecidos na súa aventura americana321.

Así pois, hai unha clara preocupación das autoridades españolas,
polo menos na letra, de vixia-los intereses dos seus emigrantes. Outro
aspecto que nos fai reflexionar é o propio contido da lei que está infor-
mando, indirectamente, das situacións precarias que seguen a sufri-los
emigrantes, especialmente nos días da travesía322.

Despois do novo parón provocado pola Guerra Civil e pola II Guerra
Mundial, a emigración reanudouse, aínda que cun volume moito menor.
Nos anos trinta, como xa mencionamos, aparecen unha serie de medidas
lexislativas encamiñadas a frea-las migracións masivas seguindo, xeralmen-
te, o modelo de cuotas empregado nos EEUU323. Arxentina non eliminou
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321 A.B. GERPE: “Dos momentos de la emigración gallega: sus características y representantes”, en, I
Jornadas Presencia de España en América..., A Coruña, 1989, p. 414.

322 Se as condicións da viaxe tiveran un mínimo de decencia non sería necesario que a lei incidira nas
medidas hixiénicas ou no número máximo de pasaxeiros, feito éste que recorda ós primeiros tempos
cando os emigrantes podían ser transportados en gran cantidade nas bodegas do barco como se foran
animais.

323 O sistema de controla-los inmigrantes por continxentes fixos segundo as nacionalidades estableceu-
se no ano 1924. Por el non podían inmigrar máis ca unha cuota reducida, que no caso de España non
chegaba ás 1.000 personas. Debido a esto, EEUU non necesitou impoñer medidas restrictivas trala
crise de 1929, feito que os outros países americanos sí tiveron que facer. Vid. S. PALAZÓN FERRAN-
DO: “Las repercusiones de la crisis económica de 1929 en la emigración gallega a América”, pp. 497-
507, en, I Jornadas presencia de España en América: aportación gallega. A Coruña, 1989, p. 497.



de todo a entrada de estranxeiros senón que se controlaba a súa entrada
polas necesidades da estructura económica do país, baseada nas actividades
agrogandeiras. Non imos repetir aquí as diversas medidas tomadas polo
goberno arxentino neste aspecto porque este tema xa foi tratado no capí-
tulo adicado á Arxentina como terra de inmigración. O que sí podemos
tratar son as repercusións para Galicia destas medidas. Así, con anteriori-
dade á Guerra Civil temos unha emigración considerable ata o ano 1929
(unha media de saídas próxima ós 25.000 galegos por ano, entre 1925 e
1929) e unha baixada repentina entre 1930 e 1933324, ano no que a crise
comenza a ser superada. As limitacións que dende o goberno arxentino se
poñen á inmigración responden á situación económica regresiva desenca-
deada pola crise de 1929, que na Arxentina comenzou a manifestarse con
forza no ano seguinte. Os testemuños dalgúns dos emigrantes que chegaban
a Bos Aires nesa época corroboran totalmente esta afirmación:

“Fun a Buenos Aires nada máis que oito días porque alí non había tra-
ballo, había xente vella, xente que conosía alí máis ca min, esperando seis meses
na fonda sen traballo... estaba malo para todos”.

“...no se el motivo de irse para la Patagonia porque pudo quedarse en
Buenos Aires ya que allí tenia un hermano... pero las cosas en Buenos Aires
estaban muy mal...”325.

A rápida recuperación da emigración que ten lugar nos anos 1934 e
1935 verase cortada polos acontecementos de xullo de 1936 na Península. Na
escasa inmigración que permiten os gobernos americanos están os homes do
campo. Os gobernos viron neles unha vía para supera-la crise. O razoamento
é sinxelo; ó baixa-las posibilidades de exportación de determinados productos
agrícolas o país entraba en crise pero moitos outros productos tiñan que seguir
sendo exportados. Se os labradores cambiaban os monocultivos e labraban as
terras con eses productos para o consumo interno, baixarían as necesidades de
importación e poderíase iniciar así un novo período de recuperación econó-
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324 Neste ano as saídas cara América totalizan 7.208 emigrantes galegos, moi lonxe dos 32.719 acadados
no ano 1919. Estas cifras refírense ó conxunto americano, aínda que como estamos a demostrar a
maioría dos emigrantes galegos acababan, por estas datas, na Arxentina. Vid. J. HERNÁNDEZ
BORGE e F.R. DURÁN VILLA: “La presencia gallega en América en el último siglo”, pp. 479-495,
en, I Jorndas Presencia de España en América: aportación gallega. A Coruña, 1989, p. 487.

325 Entrevistas a José Lago e Luis Santamaría.



mica. Atendendo ás estatísticas oficiais, Salvador Palazón comproba como
nos peores anos da crise (1930-32) son os inmigrantes que declaran como pro-
fesión a agricultura os únicos que manteñen unhas cifras importantes (preto
de 17.000 españois chegan a América como obreiros agrícolas frente ós apro-
ximadamente 1.700 obreiros industriais ou ós 1.850 emigrantes encadrados
nos postos de comercio e empregados)326. É por isto, polo que a emigración
galega sae favorecida xa que, respecto á española, viña a supoñer entre un
40% e un 50% como xa vimos. Ademáis, non debemos esquencer que a mei-
rande parte dos galegos proceden dun mundo marcadamente rural polo que
lles resulta doado adaptarse ás novas circunstancias do mercado americano.

A Guerra Civil orixinou unha corrente migratoria especial, a dos exilia-
dos. No seu acomodo xogaron un papel importante algúns centros galegos que
seguiron mantendo en determinados casos as súas ideas políticas. De calquera
xeito, o feito de que a década 1931-40 fose a única de todo o período das
migracións, na que as catro provincias galegas tiveron un saldo migratorio de
signo positivo é ben expresivo da pouca importancia das saídas e do aumento
dos retornados. Entre 1946 e 1960, a distribución por países da emigración
galega non debeu alonxarse moito da de España, onde Arxentina acollía a un
35% dos emigrantes e Venezuela a un 30%, sendo a a súa importante presencia
a auténtica novidade no panorama migratorio dende 1949. Nesta “idade de
prata”, as circunstancias xa non eran as mesmas cas de comenzos de século.
Dende logo, xa non estamos ante migracións masivas; o número oficial máis
elevado de emigrantes galegos tivo lugar no ano 1955 con 29.493 saídas cara
América. Con todo, entre os anos 1949 e 1957 arribaron a Bos Aires 43.300
galegos327, sendo suliñable nesta derradeira etapa o feito de que estamos ante
unha emigración máis familiar, cun aumento da participación feminina (máis
do 43% do total) e da poboación infantil e senil, na que tiveron moito que ver
os plans de reagrupamento familiar asistidos polo Comité Intergubernamental
para as Migracións Europeas, órgano do que España entro a formar parte no
ano 1956. O distinto carácter da emigración galega reflíctese en que as tasas de
masculinidade dos grupos máis novos e mesmo nas totais xa non se acadan uns
valores tan febles como a principios de século328.Nos anos sesenta, e ó compás
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326 PALAZÓN FERRANDO, 1989, p. 501.

327 CAÑEDO- ARGÜELLES, 1989, p. 265.

328 HÉRNANDEZ  BORGE e DURÁN VILLA, 1989, p. 488.



do desenrolo da emigración continental e cando, curiosamente, América xa
estaba moito máis preto de Europa, pola sustitución do barco en prol do avión
como medio de transporte, a emigración galega a América entra nun pozo sen
fondo do que xa nunca voltou a saír. A corrente actual, formada por uns centos
de emigrantes, mántense polas necesidades de personal cualificado e por razóns
familiares, froito das intensas relacións do pasado, polo que é posible apreciar
un pequeno movemento estacional que realizan os retornados que conservan
negocios en América.

En definitiva, a emigración americana tocou fondo polo cambio da
situación económica producida na outra banda do Atlántico e non porque
en Galicia non se seguiran a dar condicións favorables para continuar
cunha forte emigración, xa que ésta tivo lugar aínda que noutra dirección,
a europea, onde Francia, Alemaña e Suiza pasaron a ser os destinos elexidos.
As condicións económicas de Galicia, cun desenrolo industrial escaso e
concentrado nas poucas cidades existentes e cun crónico atraso agrícola,
seguirían a manter unha situación de superpoboación que como única saída
viable seguiu tendo o recurso da emigración329. 

Se nunhas cantas liñas tiveramos que resumir un fenómeno tan com-
plexo como o da emigración galega diriamos que é froito da crise estructural
que sufre Galicia dende 1830-40 debido principalmente ó mantemento dun
sistema de cesión do dominio útil da terra e á disolución da industria rural
doméstica, o que fixo perde-lo equilibrio das pequenas explotacións campe-
siñas, que non serán suficientes para manter unha poboación crecente e
cunha alta densidade relativa de poboación. Galicia terá un reducido merca-
do laboral propio e un baixo grado de mobilidade social, o que engadido á
incidencia das quintas militares, provocará o inicio dunha continuada emi-
gración xa dende a década dos trinta. As diferentes fases migratorias virán
provocadas principalmente polas circunstancias americanas e mundiais, ó
non haber cambios suliñables na estructura económica e social do noso país.

Tamén contou Galicia con suficientes mecanismos que axudaron e
fixeron posible a súa emigración. Como se soe dicir, a experiencia é un grao,
e non cabe dúbida de que os galegos, nesto de emigrar, tiñan moita. Dende
moi cedo, a emigración vai xerar cadeas emigratorias con distintos puntos
americanos. No caso galego, e tamén español, serán Cuba, o Río da Prata e
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329 Ibidem, 1989, p. 490.



Brasil os lugares de destino máis solicitados, creándose, nalgúns casos, unha
extensa rede de reclutamento de emigrantes e o crecemento e especializa-
ción dos seus portos no tráfico migratorio. A tradición migratoria dos galegos
e os intereses creados neste tráfico xeraron, non só unha constante predispo-
sición a emigrar a América como principal saída da mala situación nos seus
lugares de orixe, senón que creou diversas vías de información, impediu a
aplicación das normas restrictivas sobre o abandono do país, e configurou uns
cauces clandestinos tanto polos seus portos como polos portugueses330.

A pequena propiedade e as cadeas emigratorias facilitaron o finan-
zamento propio da emigración na maior parte dos casos (pequenos labra-
dores e artesáns) polo que nestes casos foi máis fácil escoller un destino
xeográfico e profesional, dirixíndose como norma xeral ós sectores urba-
nos, onde a mobilidade social ascendente era máis doada.

EMIGRANTES DA COMARCA DE FISTERRA EN TERRAS PATAGÓNICAS.

Con este capítulo baixamos a un nivel moito máis particular. Vimos ata
agora, dun modo xeral, o fenómeno da emigración galega a América, prestan-
do atención moi especial á Arxentina. É o momento de abordar un caso espe-
cial, tanto polo lugar de orixe como polo de destino dos protagonistas. 

A orixe xeográfica da emigración obxecto de estudio é a comarca de
Fisterra, centrándonos moi especialmente no propio concello fisterrán e nos
limítrofes como poden ser Corcubión, Cee, Dumbría e Muxía.

O lugar elexido dentro do vasto territorio que forma a República
Arxentina non vai ser Bos Aires, foco principal da meirande parte dos
emigrantes galegos, aínda que nesta cidade tamén tiveron unha importan-
tísima presencia, tal como queda de manifesto ó botar unha ollada ás aso-
ciacións que alí fundaron, senón que vai a ser o sur, a inmensa e case des-
habitada Patagonia o lugar de acollida duns centos de galegos, a maioría
de Fisterra, concentrados na provincia do Chubut, na cidade petrolífera
de Comodoro Rivadavia. En cantidades moito máis modestas tamén se
atopan galegos na provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, chegando
practicamente ata o estreito de Magallanes331.
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330 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 1989, p. 33.

331 O caso que imos a estudar a continuación pode servir como modelo da adaptación amosada polos galegos
nas máis extranas e recónditas terras. No caso da Patagonia, os emigrantes galegos adaptáronse perfecta-



O foco orixinario.

A comarca de Fisterra, que podemos encadrar na Galicia litoral, atópa-
se situada ó oeste das superficies de erosión galegas, que dende o pe da Dorsal
da Galicia occidental prolóngase ata estas terras. O Océano Atlántico dalle
un accidentado perfil ás súas costas, que cunha serie de puntas e cabos, alter-
nando con enseadas, calas, praias e rías configura unha liña de costa abrupta
e escarpada, por algo nos atopamos na chamada “Costa da Morte”. O mar é
algo “especial” nesta comarca, e como noutras tantas zonas mariñeiras, é fonte
de vida e morte, de camiño para as invasións332, de vías comerciais333... 

Xa na primeira metade do século XIX, momento previo ó inicio das
grandes migracións, temos as descripcións feitas polos contemporáneos que
nos axudan a facernos unha idea do que podía se-la vida dos habitantes da
zona. A pesca segue a ter un papel principal aínda que tamén se fala dun

Victor Manuel Castiñeira Castro - Alfredo Martín García

226

mente a unhas condicións de vida moi duras pero sempre sen renunciar á súa terra. Precisamente, nos luga-
res máis afastados, como é este caso, é onde tivo lugar con máis forza o enraízamento do sentimento galego,
da defensa das propias tradicións e costumes. Para profundizar nesta cuestión pódese ve-la obra de F. AMA-
RELO DE CASTRO: A Galeguidade: un sentimento común. Xunta de Galicia, 1995, p. 70.

332 A necesidade de defensa diante dos ataques corsarios é algo recurrente na documentación conser-
vada. A comenzos do século XVII o Cardeal Jerónimo Del Hoyo deixaba constancia de que a vila de
Fisterra fora queimado tres ou catro veces, motivo polo que estaba moi pobre. Vid. Memorias del
Arzobispado de Santiago (1607-14). Cardenal Jerónimo del Hoyo. Porto y Cia. Editores. Santiago, pp.
378-80 (transcripción do manuscrito orixinal). As pequenas fortificacións dispersas polo litoral tamén
son testemuña das necesidades defensivas que tiña a costa. 

333 A importancia do mar como fonte de ingresos pode ser coñecida por referencias históricas dende a
Idade Media: “Al faenar en la costa gallega, los pescadores de la costa cantábrica estaban ejerciendo un anti-
quísimo derecho de concesión real; eran gente de Vizcaya y Guipúzcoa- aunque éstos, más que pescar, com-
praban-; de Santander, Laredo, Castro, San Vicente de la Barquera, Llanes y Ribadesella, que frecuentaban
sobre todo la Costa de la Muerte y los puertos de Finisterre, Mugía y Cee pescando sardina, merluza, abadejo
y cazando además la ballena de esa zona...”. Vid. E. FERREIRA PRIEGUE: Galicia en el comercio marí-
timo medieval. Universidade de Santiago, 1988, p. 137.

Tamén existen documentos de principios do século XVII nos que aparecen os tratos levados a cabo en
Corcubión por un veciño desta vila cun da de Pontevedra para a compra de pescada fresca para salar
como é  “costumbre llevarla a Sevilla”, corenta toneladas aproximadamente que habían de ser enviadas
dunha soa vez. Outro documento feito pouco despois entre as mesmas personas dou lugar ó contrato
para a compra en Cee, Fisterra e Muxía de 150 quintais de “muy buen congrio curado de la suerte y bon-
dad que se suele llevar al señorío de Vizcaya”. Tamén fan outro contrato para comprar mil millares de
sardiña arencada para o señorío de Biscaia e cincocentas cabezuda e escochada para Portugal. Vid. F.
CARRERAS CANDI: Geografía General del Reino de Galicia. Ediciones Gallegas. Tomo II, A Coruña,
1980, p. 632. De estas operacións feitas entre dous contratantes nun período corto de tempo, pódese
forma-la idea da importancia que tiña a exportación da pesca na nosa comarca.



avance da agricultura, máis por unha intensificación (aumento poboacio-
nal que se reflicte nos poucos campos que quedan sen sembrar) que pola
modernización, que non chegará a estes lares ata entrado o século XX: “...
la pesca que se hace en Finisterre, Corcubión, Cee y El Pindo, asciende anual-
mente a sesenta mil millares de sardinas, doscientos quintales de congrio, mil qui-
nientos de pescada y trescientos de abadejo, que todo sirve para el consumo del
país y para extraer a varios puertos de la costa. La agricultura va en aumento,
cada vez hay menos baldíos y las mujeres se dedican a hilar y fabricar encajes de
lienzo ordinarios de lino del país, que despachan en las inmediaciones...”334.

Rebasado o primeiro cuarto do século XIX, Sebastián Miñano tamén
deixa unhas notas xerais da economía local335, así entre os productos que un se
pode atopar están “trigo, centeno, maíz, lino, habichuelas, patatas, maderas de
pino y muchas legumbres y frutas. Abunda de aguas dulces, caza, pastos y
ganado lanar, vacuno y de cerda. Los puertos surten de toda clase de pescados
y mariscos. Industria de salazón de pesca y navegación de cabotage por toda la
costa hasta el Mediterráneo”.

Finalmente, na década dos corenta, xa cando a emigración a América
empeza a deixar de limitarse a casos puntuais ou esporádicos, podemos com-
probar como estamos ante unha zona atrasada dende un punto de vista eco-
nómico, debido á inexistencia dunha rede de camiños minimamente tran-
sitable e a unha industria moi pouco activa336: es pues urgentísima la necesidad
de llevar a ejecución la carretera de que se habló en el art. de Carballo, por falta
de la cual bien puede asegurarse que están casi incomunicados estos pueblos con
los restantes de la provincia... La agricultura forma la principal ocupación de los
habitantes pero los de la parte del litoral se ocupan también, en gran número en
la navegación, así de cabotaje, como de América y en la pesca que abunda en toda
la costa de sardina, abadejo y merluza, que se destinan al consumo del país y a la
salazón, y congrio que se cura al aire, además de gran variedad de otros pescados.
Fuera de la pesca y de algunos molinos harineros de agua, no hay otros ramos de
industria que el de tegidos de lienzos ordinarios...”.
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334 L. LABRADA: Descripción económica del reino de Galicia, 1804. Galaxia. Vigo, 1971, pp. 56-57.

335 S. MIÑANO: Diccionario Geográfico-estadístico de España y Portugal por D. Sebastián Miñano, tomo
III, Madrid, 1826, pp. 42-43.

336 P. MADOZ: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en Ultramar. 1845.
Consultouse a edición para Libros Galicia. Madrid, 1986, p. 337.



Poderase apreciar que a zona é propicia para a emigración; a econo-
mía é pouco menos que autárquica, só a pesca lle proporciona algo de
mobilidade gracias ó mercado do salgado. A ausencia doutro tipo de
industria vese agravado por unhas vías de comunicación inexistentes por
terra, xa que por mar a situación era ben distinta... É, precisamente, por
mar por onde chegan as novas de América, algúns mariñeiros traballaban
nos barcos comerciais que ían ó novo continente, como acabamos de ver.
Outros mariñeiros frecuentaban portos do norte de España e do mesmo
Mediterráneo nas súas viaxes levando sardiña, polo que tiñan facilidades
para coñecer de preto distintos aspectos da realidade americana que lle
podían contar outros compañeiros e aínda había outra vía informativa, a
que proporcionaban os numerosos mariñeiros suxeitos á matricula de mar,
que, especialmente na segunda metade do século XIX percorreron os
mares americanos na defensa dos intereses españois. Un indicador máis ou
menos directo da presencia en bo número de mariñeiros da nosa zona en
terras americanas, é o que nos proporciona o rexistro parroquial nos seus
libros de difuntos, onde se poden atopar actos polos mariñeiros mortos en
América, na meirande parte dos casos en hospitais militares.

a.1) O poboamento.

A característica fundamental do poboamento dos concellos de Cee,
Corcubión e Fisterra é unha continua alza da poboación dende o segundo
tercio do século XVII. A introducción do millo foi un importante revul-
sivo para a demografía da zona que vai a experimentar un importante cre-
cemento ata a primeira década do século XVIII. a partir da crise de 1709-
10, a situación vai a ser dun crecemento máis pausado, en consonancia
tamén ca importancia que vai adquiri-la emigración dende os anos coren-
ta. Un novo ciclo expansivo terá lugar no século XIX, xa apreciable antes
da invasión francesa, que suporá un corte momentáneo, e que se pode
apreciar con toda claridade na década do vinte e seguintes. As densidades
de poboación, tanto dos concellos en conxunto, como as das tres vilas
mariñeiras así o confirman337:
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337 V.M. CASTIÑEIRA CASTRO: Dinámica sociodemográfica del Finisterre gallego, 1600-1860.  Tese de
licenciatura inédita. Universidade de Santiago, 1996. Os datos ofrecidos están reelaborados a partir
da táboa da páxina 43.



Concellos         Ano 1753    Ano 1860      Vilas              Ano 1753     Ano 1836

CEE                         43.6              59.7           CEE                       121.2               128.7

CORCUBIÓN      125.9            191.0           CORCUBIÓN     450.2               644.1

FISTERRA              54.4            104.8           FISTERRA           148.6               258.8

TOTAL                   54.1              84.9           TOTAL                 174.4               235.9

O aumento global de poboación foi dun 57% (a un ritmo anual do
5.33 por mil). Este crecemento foi posible no marco dun aumento dos
fogares existentes pero tamén polo aumento do número de membros por
familia. A mediados do século XVIII a media de compoñentes dos fogares
nesta zona apenas chegaba a catro. Un século despois, segundo os datos
que nos ofrece o Padrón de habitantes de 1851, a media de membros por
fogar elevouse ata os 4.74 compoñentes, resultado dunha notable eleva-
ción do número de fillos por matrimonio, que pasaría de 1.80 a 2.60, en
consonancia coa baixada que experimenta a mortalidade infantil.

A densidade demográfica acompáñase doutro fenómeno destacado:
a atomización da poboación en numerosas aldeas dando lugar a unha forma
de habitat complexo. Podemos falar duns oitenta lugares repartidos nas
doce parroquias, sendo a de Pereiriña, con trece, a que presenta unha maior
fragmentación (tamén extensión). Non hai dúbidas á hora de sinala-la
aldea como célula orixinaria do poboamento, a partir da que se formarán
as parroquias. Esta forma especial de poboamento concentrado en dispersos
núcleos heteroxéneos facilitou moito a transmisión da información, que
dende as vilas se transmitía con rapidez polas aldeas máis próximas.

No ano 1860 a poboación dos tres concellos suma 7.864 habitantes,
dos que un 42.7% son homes frente a un 57.3% de mulleres. O desequili-
brio intersexual aumentou respecto ó ano 1787 (47.1 e 52.9, respectiva-
mente). Nas causas, ademáis da sobremortandade masculina que se pode
apreciar dende a derradeira década do século XVIII por razóns militares,
contra os ingleses primeiro e contra os franceses despois, temos que falar
da emigración, que debe reanuadarse a América xa dende os anos trinta.
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As relacións de masculinidade calculadas a partir dos 16 anos son ben sig-
nificativas:

TRAMO                    16-20         21-30         31-40          41-50         51-60        61-70

REL.MASC.                  55.1              55.6              61.2              64.9             59.5            68.4

FONTE:  elaboración propia a partir do censo de 1860.

As cifras son moi baixas indicando un peso importante da corrente
migratoria, que é consecuencia do crecemento da poboación. As series de
bautizados das distintas parroquias amosan un crecemento elevado dende
aproximadamente 1820 (un 13.5% sobre as dúas primeiras décadas do
século). Este crecemento vese posibilitado, ademáis da elevada natalidade
(taxa superior ó 40 por mil), pola recuperación que experimentan as vilas
mariñeiras coincidindo cos “anos dourados” do salgado. O resultado será
o aumento da poboación nun tercio para o período 1828-1860. Esta
expansión maniféstase na subida das curvas de bautizados e defuncións.
Nesta última incide a epidemia de cólera de 1854-55338, pero tamén o feito
de que a poboación esté a pasar por unha época de crecemento. Se no
século XVIII, a decadencia das vilas coincidía co estancamento da comar-
ca, agora, ca súa recuperación, ten lugar o mesmo efecto de “arrastre”,
pero, lóxicamente, de carácter positivo339. Outro síntoma da recuperación
que experimentou a comarca resulta da comparación entre os datos de
1787 e 1860. A poboación con máis de 26 anos representaba un 54% no
ano 1787, momento no que se pode falar dunha poboación avellentada.
Pola contra, no ano 1860 esta mesma porcentaxe baixará ata o 46%, unha
mostra máis do que estamos a comentar. Estamos pois a comprobar, plas-
mados agora nun caso concreto, todos aqueles aspectos dos que viñemos
falando nas páxinas precedentes. 
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338 O cólera entrou por mar, probablemente algúns mariñeiros que arribaron a Corcubión foron os cau-
santes da súa propagación. As primeiras partidas de defunción que fan referencia ó cólera datan de
novembro de 1854 en Corcubión. Logo, propagouse a Fisterra onde teñen lugar os primeiros falece-
mentos en xaneiro de 1855; a intensidade da epidemia foi tal que os seus efectos non se deixaron de
sentir ata finais de maio dese ano. Na outra vila mariñeira, Cee, tamén se presenta algún caso desta
enfermedade pero a virulencia da epidemia apenas se deixou sentir aquí. Vid. Libro II de Difuntos
(Arquivo parroquial de Corcubión) e Libro III de Difuntos (Arquivo Parroquial de Fisterra).

339 V.M. CASTIÑEIRA CASTRO: “Evolución demográfica en el área de Fisterra (1600-1860)”, pp.
221-238, en, Obradoiro de Historia Moderna, 6, Universidade de Santiago, 1997.



Estamos, pois, ante unha zona onde o equilibrio entre a poboación
(en constante aumento) e os recursos era cada vez máis precario (puidemos
comprobar con anterioridade como a única industria era a do salgado, que
entra en crise a mediados do século XIX, e como o comercio tiña que sobre-
poñerse á incomunicación que por terra experimentaba a comarca). A com-
posición socio-profesional dos cabeza de familia da vila de Corcubión no
ano 1851 danos como resultado que dos 167 fogares dos que témo-la profe-
sión do seu cabeza, 66 (39.5%) son mariñeiros e contan cun tamaño medio
familiar de 5.04 membros, e 29 (17.3%) son labradores cunha media de 5.31
personas por fogar. É dicir, case un 57% dos fogares estaban vivindo de acti-
vidades primarias como a pesca e o campo. Os seus fogares estaban superpo-
boados, situación que se agrava se temos en conta a enorme fragmentación
da terra que determina que os fillos segundóns teñan que buscarse a vida. O
novo continente era ben coñecido polos habitantes desta zona xa que nos
arquivos parroquiais hai indicios de emigrantes que morren en América xa
no século XVIII. Para a vila de Cee, contamos con 35 actos de difuntos (17
baixo a denominación de Indias-América e 18 en A Habana) dun total de
124, o que representa un 28.2%. Ademáis, outras 39 defuncións (31.4%)
teñen a súa orixe nos naufraxios ou enfermedades ó longo das travesías polas
costas españolas, europeas e americanas (neste aspecto atopamos falecidos
en Cádiz que viñan dende A Habana en 1795 e en 1820; en Xamaica en
1797; no Guarico e Veracruz en 1802; en Caracas morren en 1814 dous
pilotos de comercio froito das revoltas independentistas e pola mesma razón
morre outro en Bos Aires no ano anterior). Por todo esto creemos que non
sería arriscado afirmar que aproximadamente un 40% dos actos que se fan
por ausentes na parroquia de Cee gardan relación con América. As cifras de
Corcubión e Fisterra na primeira metade do século XIX, que tamén se
moven en torno a esta porcentaxe e incluso a superan, veñen a confirmar
as nosas suposicións. Tamén temos que deixar constancia que a meirande
parte destas mortes acontecen no Servicio Real por causa da matricula de
mar340 Por tanto, dánse tódalas circunstancias para que a emigración a
América fose posible, e dende logo que así foi.
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340 V.M. CASTIÑEIRA CASTRO: “A mobilidade das xentes na Costa da Morte: a comarca de
Fisterra”, pp. 123-141, en, Historia nova V. Asociación Galega de Historiadores. Santiago, 1998, p.
133 e seguintes.



Así, póderíase afirmar sen temor a errar que serán moi poucas, por
non dicir ningunha, as familias desta zona que non conten con algún
familiar a América. Cando comenza o século XX, as actividades primarias
son as esenciais da economía da zona. A maior parte dos fisterráns e cor-
cubioneses viven da pesca, mentras que en Cee o seu peso non é tan
importante. Rasgo común á zona é a súa excesiva dependencia do medio,
a baixa productividade da terra cunha agricultura de subsistencia, rotato-
ria e cun minifundio moi estendido que xa se pode rastrear no século
XVII341. Esta, precisamente, vai ser unha das razóns que impulsan a emi-
grar ó non poder parte dos fillos formar un familia, de feito hai unha evi-
dente correlación entre os fogares con maior número de compoñentes e o
número de emigrantes342:

Concello                 Tamaño medio fogares    Tamaño medio fogares

con ausentes                  sen ausentes

Muxía (Padrón 1846)              6.2                                     4.7

Muxía (Idem 1860)                  5.6                                     4.3

Fisterra (Padrón 1887)             4.7                                     3.9

Fisterra (Idem 1900)                4.4                                     3.4

Fisterra (Idem 1910)                4.7                                     3.9

Fisterra (Idem 1920)                4.6                                     3.6

Corcubión (Padrón 1905)       4.9                                     3.9
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341 As referencias que temos dos apeos feitos sobre os bens que, reaprtidos por diversos lugares da comar-
ca, tiñan a fábrica de Santa María de Fisterra e o Hospital de dita vila, falannos dun minifundismo e
parcelación da terra levados case que ó extremo, con leiras que, aínda que en contadas ocasións chegan
ós seis-oito ferrados, habitualmente teñen entre un e dous, sendo moi frecuente a parcelación dos ferra-
dos en cuartos. Vid. Libro de los Apeos de Santa María de Finisterre y su Hospital a ella agregado. 1619.

342 Mª ROSARIO VARELA PARDO: “El fenómeno migratorio en el litoral coruñés. El área de la
Costa de la Muerte (1836-1920)”, pp. 91-104, en, Aportaciones al estudio de la emigración gallega. Un
enfoque comarcal. Xunta de Galicia. Santiago, 1992, p. 103.



Corcubión (Idem 1920)           5.0                                     3.5

FONTE: VARELA PARDO (1992)

A táboa non deixa lugar a dúbidas, hai como mínimo unha diferen-
cia dunha persona a favor dos fogares que contan con emigrantes respecto
daqueles outros que non contan con ningún.

A análise dos distintos censos de poboación que se conservan nos
concellos permiten achegarse ó fenómeno migratorio da nosa comarca.
Ben é certo que, no noso caso, o grao de conservación dos mesmos non
deixa de ser deficiente xa que non sempre se conservan os corresponden-
tes ós mesmos anos nos tres concellos e que os propios censos como fonte
para un estudio histórico tamén contan con limitacións, pero, con todo,
teñen a súa utilidade para ve-las directrices xerais da emigración nesta
comarca.

Esta é a clasificación dos emigrantes en función do seu sexo e grupo
de idade:

ANOS            1900-1936                1936-1970

homes                    %                           mull.                                   
% homes                    %                           mull.                                   
% total                       %

0-14                 43       1.4        35     8.9        88      6.1         67    17.8       233       4.5

15-22             695     23.4        96   24.5      472    33.2         61    16.2     1324     24.7

23-42           1958     66.0      233   59.5      659    46.4       202    53.7     3052     59.2

+ 42               270       9.1        27     6.9      201    14.1         46    12.2       544     10.5

TOTAL       2966   100.0      391100.0    1420  100.0       376  100.0     5153   100.0

FONTE: elaboración propia a partir de GARCÍA DOMÍNGUEZ (1995) p. 214

Atendendo ós resultados que, dende o punto de vista demográfico,
nos ofrece a táboa, pódese dicir que os emigrantes da comarca de Fisterra
cara América caracterízanse pola súa xuventude, rasgo imprescindible en
calquera proceso migratorio motivado pola busca dun traballo. Temos
que dicir tamén que esa xuventude ten máis peso despois da Guerra
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Civil, xa que no primeiro tercio do século, os emigrantes entre os 15 e os
22 representaban aproximadamente un 24% (válido tanto para homes
como para mulleres), mentras que na segunda etapa migratoria esta por-
centaxe achégase ó 30% (cunha diferencia notable xa que porcentual-
mente os homes duplican ás mulleres). O outro tramo activo de forte
emigración é o comprendido entre os 23 e os 42 anos. Dende logo é un
tramo demasiado extenso por se-las dúas décadas de maior emigración e
que poderían estar individualizadas xa que con toda seguridade, a primei-
ra (ata 32 anos) será a de maior peso migratorio. Con todo, as diferencias
non son moi grandes e permiten considerar este período da vida como un
só, vindo marcada a inflexión do movemento migratorio a partir dos 42
anos. Así, tamén podemos ver diferencias nas dúas etapas, tendo máis
importancia a emigración deste tramo na primeira etapa, na que dous de
cada tres veciños emigrarían entre os 23 e os 42 anos. Despois da Guerra
Civil, a proporción de emigrantes baixaría a un de cada dous, en relación
ca importancia que teñen os elementos máis novos, como acabamos de
ver.

En resumo, a gran maioría dos emigrantes marcharon entre os 23 e
42 anos, tendo un peso determinante a década que vai dos vinte ós trinta
anos. Tamén e destacable o número de rapaces que contan con menos de
vintedous anos, que marchan co pai ou con outros irmáns de máis edade.
Este grupo (26.6% de tódolos homes emigrados entre 1900 e 1970) é o
afectado polas obrigas militares e a súa importancia, non hai dúbida, que
ten que deberse, en parte, a esta circunstancia. En este sentido, podemos
dicir que se repite a historia porque a emigración de mozos na nosa comar-
ca escapando de cumpri-lo Servicio Militar xa se pode atopar a mediados
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343 A leva de 1762 para o exército de terra nas antigas xurisdiccións de Corcubión e Fisterra son un
exemplo clarificador do que estamos a comentar. O 45% dos xoves solteiros entre os 16 e os 40 anos
están ausentes das súas casas no momento de ser chamados á filas. A situación é alarmante nalgunhas
parroquias como Lires, Cee e Pereiriña con porcentaxes de ausentes entre o 78% e o 91%. Ademáis,
temos que pensar que nestes datos non se inclúe á Marina (Servicio Real), pola que sobran razóns para
pensar que a situación aínda sería máis espectacular, dado que os matriculados de mar, importantes
nesta zona que conta con varios portos, tamén trataron de escapar das súas obrigas, posiblemente en
maior proporción dada a dureza do propio Servicio que obrigaba ós mariñeiros a estar dispostos, prac-
ticamente, en calquera momento da súa vida. Vid. Arquivo Xeral de Simancas, Secretaría de Guerra,
libro 5864.



do século XVIII343. Os espedentes de quintas de Muxía, amosan no ano
1836 que un 40% dos mozos alistados están fóra de Galicia e que a súa
saída tivo lugar en moitas ocasións con bastante tempo. Dez anos despois,
no 19% dos fogares do concello faise consta-la ausencia dalgún dos seus
compoñentes, segundo o padrón de habitantes, e esta cifra elévase consi-
derablemente nas décadas finais do século XIX e primeiras do XX en
Corcubión e Fisterra, ata o punto que máis da metade dos fogares contan
con un ou máis membros ausentes344. Os homes de máis de 42 anos que
emigran son poucos, destacando algo máis na segunda etapa debido a que
se trata de emigrantes cualificados e que son ben aceptados nos países de
destino. Un aspecto indicativo do mínimo peso que ten a emigración
familiar nesta comarca é o pequeno número de nenos que emigran. Ata a
Guerra Civil, só un 2.3% dos emigrantes teñen menos de quince anos,
será dende este intre cando a emigración familiar premeditada ou como
consecuencia dun proceso de reunificación teña maior representativida-
de, chegando a acadar unha porcentaxe do 8.6% do total de emigrantes.

Aínda que non o comentamos ata agora, outro rasgo característico
da zona é o predominio de emigración masculina, moito máis acusada ata
o ano 1936 (máis dun 88% dos emigrantes nesta etapa son homes), frente
a unha subida da emigración feminina na segunda etapa (acada o 21% por
un 79% dos homes).

O estado civil destes homes é, na maioría dos casos, o de solteiros
no século XIX aínda que no último cuarto do mesmo a incorporación dos
casados xa era unha realidade no ano 1887. A partir deste momento o
número de casados superará con claridade ó de solteiros, de tal xeito que
máis do 60% dos homes que saen de Corcubión e Fisterra entre 1900 e
1920 serán casados345. De calquer xeito, esta situación non é xeralizable a
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344 VARELA PARDO, 1992, p. 92.

345 VARELA PARDO, 1992, p. 93.

346 Ata a Guerra Civil, en Fisterra hai unha emigración formada na maior parte por homes casados
(1024 frente ós 674 solteiros), mentras que en Corcubión e Cee sucede o contrario (177 casados por
288 solteiros en Corcubión, e 296 casados por 488 solteiros en Cee). Mª T. GARCÍA DOMÍNGUEZ
“Algunhas consideracións sobre o proceso migratorio da Costa da Morte: os emigrantes da zona de
Fisterra cara América no século XX a través das fontes censuais” p. 204-223, en, Estudios Migratorios,
1. Consello da Cultura Galega, Santiago, 1995.



toda a comarca, xa que aquí está pesando moito o comportamento pecu-
liar dos veciños de Fisterra, que son maioría no primeiro tercio do século
XX e que acostumaban a casar cedo346. Os datos de conxunto matizan un
pouco esta visión, (a fila 1) corresponde ós datos de 1900-1936; a 2) a
1936-1970 e a 3) ó total ):

ANOS                    HOMES                               MULLERES

S.                                %                                            C.                
% V.                                 %                                             S.                 
% C.                                %                                             V.                
%

1)                    1450    48.8    1497    50.4     19   0.6              258    65.9     117   29.9   16   4.1

2)                      853    60.0      560    39.4       7   0.6              184    48.9     178   47.3   14   3.7

3)                    2303    52.5    2057    46.9     26   0.6              442    57.6     295   38.4   30   3.9

FONTE: elaboración propia a partir de GARCÍA DOMÍNGUEZ (1995)

Así, no primeiro tercio do século XX hai certo equilibrio entre os
casados e os solteiros mentras que no caso das mulleres é moito máis clara
a superioridade que teñen as solteiras, con idades comprendidas habitual-
mente entre os quince e os trinta anos, que emigran en moitas ocasións
acompañadas dalgún familiar ou veciño. 

Na segunda etapa, os homes solteiros van a emigrar nunha medida
moi superior ós casados. En moitos casos, trátase dos fillos daqueles emi-
grantes da primeira etapa o que explicaría esta nova situación. De igual
xeito, o importante aumento do número de mulleres casadas podería
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explicarse pola mesma circunstancia, así, estas mulleres irían a reunirse
cos seus homes, emigrados anos antes, tal e como se pode entender a partir
de diversos testimonios de emigrantes.

No tocante a situación profesional dos emigrantes, os resultados
teñen que ser necesariamente os esperados en función das características
da zona. Se estivemos a comentar que a comarca dependía moito do
medio natural, que a industria era escasa, o comercio tamén era cativo
polas malas comunicacións..., lóxicamente as actividades primarias serán
as que engrosen a nómina dos nosos emigrantes:

1900-1936          1936-1970
Profesión                         Total             %       Total             %

Xornaleiro                            774              27.9       256             20.9

Labrego                                 723              26.1       255             20.9

Pescador                               422              15.2       169             13.8

Mariñeiro                             249                8.9         64               5.2

Carpinteiro                           143                5.1         61               5.0

Comercio                              107                3.8           7               0.5

Canteiro                                 62                2.2         59               4.8

TOTAL                              2770            100.0     1220           100.0

FONTE: elaboración propia a partir de GARCÍA DOMÍNGUEZ (1995)

Estes datos fan referencia ós homes; a lista de profesións que se pode
obter a través da análise dos censos é moito máis longa e variada pero nós
preferimos traer aquí as máis representativas. Ata o ano 1936 o 85% dos
emigrantes eran xentes do campo e do mar, predominando claramente os
primeiros que representan a un 56% dos emigrantes da zona. A subdivi-
sión extrema das terras era un factor de expulsión que comentabamos con
anterioridade e, que de seguro, nas familias con máis membros foi defini-
tivo para propicia-la marcha das aldeas de moitos labradores e xornaleiros.
As parroquias de Sardiñeiro, Duio, Redonda e Lires son as que aportan un
maior número de brazos para o novo continente. O mar, tan característico
desta zona encárgase de contribuir cun 24% dos emigrantes, sendo a mei-
rande parte fisterráns. Ó marxe dos que declaran como profesión o comer-
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cio, destacan os carpinteiros e canteiros, neste último caso a case exclusi-
vidade correspóndelle á parroquia da Ameixenda (Cee), onde esta profe-
sión ven a representar algo así como o poden ser os afiadores en determi-
nados pobos da provincia de Ourense.

Despois das guerras e coa reanudación da emigración avanzada a
década dos corenta, podemos comprobar que as xentes do campo e do mar
perden representatividade, sobre todo os primeiros (pasan dun 56% a un
42%). Entre ambolos dous sectores apenas chegan a un 61% dos emigran-
tes, moi lonxe do 85% que acadaban na primeira etapa. Un dos responsa-
bles desta baixada pode se-la progresiva escolarización que fai que o nivel
formativo dos emigrantes sexa mellor que o dos seus precedentes, que en
moitos casos apenas se sabían ler e escribir (temos que pensar que este
período abarca ata o ano 1970). Por eso hai unha diversificación das pro-
fesións, así aparecen chóferes, obreiros, mecánicos, electricistas e outras
profesións do sector servicios que tamén había na primeira etapa pero en
moito menor número.

Polo que se refire ás mulleres, as profesións, como é de esperar, redú-
cense moito. Ofrecemos só os datos correspondentes ó primeiro período,
xa que no segundo case que todas declaran como profesión a mesma: os
seus labores.

Profesión                                    Nº de casos                      %

Os seus labores                                     152                               39.2

Xornaleiras                                             76                               19.6

Labregas                                                  50                               12.9

Serventas                                                36                                 9.3

Estudantes                                              26                                 6.7

Palilleiras                                                22                                 5.6

Costureiras                                             16                                 4.1

TOTAIS                                               387                             100.0
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347 Un apartado adicado a este tema pódese ver na recente obra de Pilar Cagiao Vila: Muller e emigra-
ción. Xunta de Galicia. Santiago, 1997.



FONTE: elaboración propia a partir de GARCÍA DOMÍNGUEZ (1995)

Así pois, a meirande parte das mulleres traballarán no servicio domés-
tico e, no caso das casadas especialmente, algunhas serán amas da casa como
o podían ser en Galicia. Ese 9% de serventas está formado por mozas soltei-
ras menores de trinta anos que van cara América ca intención de desempe-
ña-la mesma labor que facían na súa terra. Logo a situación foi moi variada,
especialmente tráxica para aquelas que caeron nas redes da prostitución347.
Finalmente, dicir que o colectivo das estudantes está formado xeralmente
por nenas menores de idade que acompañan ós seus familiares.

a.2) Arxentina como destino prioritario dos nosos emigrantes.

Como xa se pode un imaxinar, Arxentina é o país de atracción pre-
dominante ó longo do século XX. No século XIX foi Cuba, en Corcubión
e, especialmente, en Cee o lugar preferido á hora de partir cara un novo
lugar348. Os datos por concellos, para o período 1900-1936, expoñémolos
a continuación:

PAÍS                Cee      %       Corcubión       %        Fisterra      %     Totais    %

AMÉRICA                502      53.6               164                30.6              920             48.9         1586      47.3

ARXENTINA          337      36.0               292                54.5              888             47.2         1517      45.3

CUBA                         63        6.7                 54                10.1                39               2.0           156        4.6

EEUU                          21        2.2                   4                  0.7                  8               0.4             33        0.9
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348 Os contactos de ceenses ca illa veñen dende moi atrás. Así, mariñeiros desta vila traballaban nos
barcos que se adicaban á trata de negros. Despois do Tratado de 1817 terán lugar os anos máis intensos
deste comercio, momento no que precisamente imos atopar nos libros parroquiais de Cee un maior
número de defuncións “en el comercio de negros en la costa de Guinea por enfermedad natural y fiebre”.
Tamén son numerosos os falecidos na capital, punto final da travesía pero neste caso tamén se pode
estar referindo á matriculados de mar. Vid. Arquivo Parroquial de Cee, Libro III de Defuncións, fols.
67-84. Con posterioridade, outros ceenses emigraron a Cuba, sendo o caso máis sonado pola fortuna
que conseguiu e polas súas repercusións posteriores en obras educativas para a súa vila natal , o do
filántropo Fernando Blanco de Lema. 

349 Se prescindimos dos emigrantes que aparecen en “América”, a porcentaxe dos que foron a Arxentina
chegaría ata un 86%. Así, aplicando un cálculo porcentual de probabilidades, teríamos que dos 1.586
emigrantes dos que non sabemos o seu país, uns 1.383 poderían haber acabado na República Pratense.



BRASIL                         5        0.5                 16                  2.9                  6               0.3             27        0.8

OUTROS                      7        0.7                   5                  0.9                17               0.9             29        0.8

TOTAIS               935  100.0             535           100.0          1878         100.0       3348  100.0

FONTE: elaboración propia a partir de GARCÍA DOMÍNGUEZ (1995)

O problema máis grande que nos plantexan os censos é esa porcen-
taxe do 47% de emigrantes que aparecen baixo a mención de “América”
(nalgúns casos especifica América do Sur), aínda que parece lóxico pensar
que a meirande parte de eses 1.586 emigrantes acabaran na Arxentina349.
Con todo o risco que merecen os nosos cálculos, estimaremos que catro de
cada cinco emigrantes da comarca de Fisterra elexiron como lugar de des-
tino a República Arxentina. Dende logo, pódense atopar diferencias na
intensidade da emigración segundo os concellos. Neste sentido, Fisterra é
o foco principal de emigrantes, tanto dende un punto de vista absoluto
como porcentual, xa que dende a súa vila e parroquias próximas sairían
uns 1.734 emigrantes (92% do total dos que saen de Fisterra); de Cee uns
728 (78%) e de Corcubión uns 421 (79%).

Dos outros destinos, destaca Cuba, cun modesto 4.6% do total,
sendo Corcubión e Cee os lugares nos que esta vía migratoria está un
pouco máis arraigada, por lazos que se poden atopar dende as primeiras
décadas do século XIX como xa vimos.

A terceira posición, simbólica máis que nada xa que apenas chega ó
1% dos emigrantes ocuparía os EEUU, lugar elexido polos veciños de Cee,
concretamente polos da parroquia de Ameixenda, próxima ó lugar de O
Pindo, xa no concello de Carnota, zona na que a emigración ós EEUU ten
certa relevancia. É, naturalmente, outro claro exemplo das consecuencias
das cadeas migratorias e das redes microsociais que están detrás dos move-
mentos migratorios.

Finalmente, e como un simple comentario, diremos que no concello
de Corcubión é o Brasil o que ocuparía a terceira posición no lugar dos
EEUU, e que no de Fisterra sería o Uruguai, que na táboa está oculto
baixo o epígrafe de outros países.
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Despois das Guerras hai algunhas variacións, sendo a máis destacada
a aparición de Venezuela como novo país de inmigración:

PAÍS                Cee         %      Corcubión     %        Fisterra      %     Totais    %

AMÉRICA               63        7.0                34         15.5                85        12.0         182    10.0

ARXENTINA       444      49.8                75         34.2              500        70.8       1019    56.1

VENEZUELA        206      23.1                24         10.9                  7          0.9         237    13.0

BRASIL                    84        9.4                14           6.3                36          5.1         134      7.3

EEUU                       27        3.0                  1           0.4                43          6.0           71      3.9

CUBA                      39        4.3                17           7.7                12          1.7           68      3.7

PERÚ                         6        0.6                43         19.6                10          1.4           59      3.2

OUTROS                 21        2.3                11           5.0                13          1.8           45      2.4

TOTAIS                 890    100.0              219       100.0              706      100.0       1815  100.0

FONTE: elaboración propia a partir de GARCÍA DOMÍNGUEZ (1995)

Tamén é suliñable o feito de que os lugares de emigración son máis
diversos, mellor dito non hai unha referencia case única como era
Arxentina anteriormente senón que os emigrantes van elexindo destinos
xa coñecidos, salvo o mencionado caso de Venezuela xunto con Perú, ós
que antes emigraran en menor cantidade.

Á marxe dos destinos, temos que comentar que esta segunda
etapa, prolongada ata o ano 1970, é dunha menor emigración global xa
que de 3.348 emigrantes pasamos a 1.845 (un 45% menos). Nesta bai-
xada o concello de Fisterra, xunto co de Corcubión, tivo moito que
dicir. Foron tantos os fisterráns que emigraron no primeiro tercio do
século (1.878 segundo os censos) que no concello quedaron pouco
menos que os vellos, as mulleres e os nenos. Serán estes os que sigan o
camiño de seus pais, na maior parte dos casos chamados por eles pero
xa non hai a presión demográfica que había a principios de século e a
emigración responde en moitas ocasións a unha reunificación familiar
máis que a motivos económicos como foi na primeira etapa (por cada
cen fisterráns que emigraron antes da Guerra Civil, agora só se irán
trinta e sete).
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Corcubión pola súa pouca entidade poboacional non inflúe tanto
nas cifras de conxunto aínda que porcentualmente o seu número de emi-
grantes tamén se reduce nun 45%. Pola súa banda, o concello de Cee, en
continua expansión dende os anos cincuenta, vai a aportar un número
moi semellante de emigrantes ó da primeira etapa, converténdose nestes
intres no concello da comarca que experimenta unha maior saída dos seus
efectivos.

Xa adentrándonos nos diversos países, a Arxentina segue a se-lo
destino maioritario, podendo acoller ó 62% dos emigrantes (hai declarado
un 56% pero despois tamén temos un 10% de emigrantes baixo o epígrafe
“América”, dos que unha parte, máis ou menos proporcional, do mesmo
xeito que calculamos con anterioridade, debe corresponderlle a
Arxentina). Con todo, a baixa da importancia deste país como destino
dos emigrantes da comarca é considerable, xa non pola propia baixada da
emigración senon pola diversificación que ten lugar nos destinos.

Venezuela é a gran novidade, tendo o seu auténtico feudo no con-
cello de Cee onde ven a representar preto dunha cuarta parte dos emi-
grantes que saen deste concello. Nos primeiros anos da década dos cin-
cuenta co “boom” do petróleo e cos primeiros síntomas de crise na
Arxentina, onde a emigración era cada vez máis selectiva, Venezuela pre-
séntase como unha nova oportunidade. Dende logo non chegou a ser
unha segunda “Arxentina” porque o seu rápido crecemento apenas se
durou uns poucos anos e a crise xeral que afectou ós países hispanoameri-
canos non fixo con este país ningunha excepción. Incluso tivo lugar unha
reubicación de moitos emigrantes que ante a crise abandonaron o país na
busca de mellores alternativas350. No concello de Corcubión, Venezuela
ocupa o terceiro lugar cun 10% dos emigrantes, mentras que en Fisterra a
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350 Podemos poñer como exemplo o caso de Marcelino Caamaño, ceense que emigrou a Venezuela no
ano 1952 chamado polo seu tío e que diante da situación de crise que se empezou a vivir no país en
torno ó ano 1956, decidiu, na compaña dun amigo pasar ó Brasil no ano 1956.

351 A súa vida foi a dun loitador; emigrante no ano 1910 cando apenas contaba quince anos, chegou á
Arxentina, a San Miguel de Tucumán, reclamado por un familiar seu, para traballar nunha plantación
de azucre. Pouco despois logrou independizarse e emigrou á Patagonia, instalándose en Río Gallegos
cando tiña vinte anos. Alí montou unha axencia de aduanas, voltando tres anos despois a Corcubión
para casar. No viaxe de volta a Arxentina leva consigo dúas cuñadas. Nos seus negocios, relacionados
sempre co mar, rodeouse sempre dos seus veciños. Tiña barcos de cabotaxe que facían a rota entre Río



emigración a este país é algo moi puntual. Todo esto fai baixa-la porcen-
taxe de emigrantes a Venezuela a algo máis do 14%.

Dentro do aumento porcentual que experimentan os outros países
respecto da primeira etapa, temos que destaca-lo caso de Brasil, que agora,
cunha porcentaxe arredor do 8% ocupa a terceira posición. Finalmente,
destacar un caso peculiar como e o peruano. A emigración a este país está
case monopolizada polos veciños de Corcubión, onde ven a suponer unha
quinta parte do total de emigrantes nesta segunda etapa. Será na década
dos corenta cando teña lugar a emigración a este país. O causante desta
situación, aplicable tamén para os poucos veciños de Cee e Fisterra que
tamén parten cara o país andino, e D. Benigno Lago, industrial de
Corcubión, que “reclama” ós seus veciños para traballar na súa empresa351.
Estamos, unha vez máis ante un exemplo de cadea migratoria, o que nos
indica, de novo, que o emigrante rara vez emigraba por si só, arriscándose
a ver que pasaba, senón que escollía ou “faciánlle escoller” o seu destino.
As redes de información e as cadeas migratorias tiveron un peso funda-
mental na orientación dos emigrantes á hora de marchar, como xa viñe-
mos demostrando ó longo deste capítulo.

En definitiva, estes tres concellos experimentan unha emigración
masiva ó longo deste século, destacando América como destino antes da
Guerra Civil, e nunha segunda etapa esta emigración irá perdendo forza
(baixando nun 45% o número de emgrantes sobre a primeira etapa) o que
non quere dicir que a emigración en sí baixe. Ó contrario, segue mantén-
dose nun niveis elevados e cando América deixe de ser atractiva, serán
Europa (Alemaña, Suiza e Inglaterra) e as zonas industriais de España
(País Vasco, Asturias e Madrid), as encargadas de seguir acollendo ós emi-
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Gallegos e Comodoro Rivadavia, facendo escalas en Santa Cruz, San Julián e Puerto Deseado. No ano
1927 promoveu a fundación do Centro Galego de Río Gallegos, do que sería o seu primeiro presiden-
te, como veremos máis adiante. A fins dos anos trinta decídese por cambiar de país e proba fortuna
en Perú. Despois duns primeiros anos no comercio das peles de foca emprende un novo traballo e adí-
case ó peixe. Comenza o salgado de fígados para comercializar nos EEUU, con moi bos resultados.
Tanto é así que se asociará co importador para amplia-la empresa montando unha fábrica de conser-
vas, sendo deste modo “pioneiro” na industria conserveira peruana. Despois abre novas industrias no
Callao e Chimbote, lugares nos que se concentrarán os emigrantes da nosa zona avanzada a década
dos corenta.  

352 GARCÍA DOMÍNGUEZ, 1995, p. 222.



grantes. Dunha media de 12.000 habitantes entre os tres concellos, apro-
ximadamente máis de 5.000 emigrantes marcharon a América entre 1900
e 1970352. Tratáse dun emigración de predominio masculino, con edades
comprendidas entre os 18 e os 35 anos, na maior parte dos casos. A súa
dedicación é a pesca e a agricultura, sendo Arxentina o foco de atracción
maís importante da zona. Dentro deste país foi a capital, Bos Aires, o
núcleo principal de asentamento aínda que tamén se poden atopar en
Tucumán, Rosario, Río Gallegos e, como non, Comodoro Rivadavia,
onde unha pequena colonia de fisterráns, con algúns corcubioneses e
ceenses acabaron radicándose nunha terra que pouco lle tiña que envexar
á que eles abandonaran en Galicia. Desas terras lonxanas da Patagonia,
pasaremos a falar de seguido.

A outra metade da cuestión: o lugar de acollida.

O primeiro que pretendemos e dar o coñecer a área patagónica
segundo as fontes oficiais españolas do momento. Por unha carta que se
lle envía a D. Francisco Otín, Encargado de Negocios de España en Bos
Aires, podemos obter datos de primeira man que nos fagan ter unha idea
aproximada de cómo estaba a situación naquelas terras á altura do ano
1880, ano que marca o inicio das cinco décadas de migracións masivas por
excelencia. A carta é moito máis extensa pero nos escollemos os párrafos
que mellor se axeitan ó noso obxectivo353:

Excmo Sr.:

He tenido la honra de recibir su circular de 7 de junio último por la que se
sirve V.E. nombrarme Agente Oficioso en Patagones de la Legación Española en
esta República.

Al aceptar tan honroso cargo, cumplo con el deber de agradecer a V.E. por
mi nombramiento y de comprometerme a procurar desempeñarlo con celo para
que corresponda en cuanto sea posible a la idea patriótica que V.E. se ha propues-
to al plantear el servicio de Agentes Oficioso de la Legación.

Interrumpidas las vías de comunicación con esa capital a consecuencia de
los últimos deplorables sucesos, no me ha sido posible contestar antes.

Victor Manuel Castiñeira Castro - Alfredo Martín García

244

353 X.A. LÓPEZ TABOADA: Arxentina: Destino da emigración española e galega no século XIX e primeira
metade do século XX. Unipro. Vigo, 1993, p. 302. Esta obra conta cunha parte adicada integramente a
recopilación de documentos que teñen que ver ca emigración. Desa parte escollemo-la carta citada.



Anteriormente con el nombre de Patagones se designaban las poblaciones
situadas en ambas orillas del Río Negro, pero desde que se creó la Gobernación
de la Patagonia, quedó el puevlo norte con el nombre de Carmen de Patagones
para la provincia de Buenos Aires y el del Sur con el nombre de Mercedes con
capital de la Gobernación de la Patagonia: posteriormente por decreto del
Gobernador, de julio de 1879, se cambio el nombre de Mercedes con el de
“Viedma”, como justo tributo a la memoria de nuestro compatriota Don Francisco
de Viedma, primer poblador de la Patagonia.

Los españoles residentes en estes territorios, aunque diseminados en ambas
orillas del Río Negro y en diversos puntos, nos consideramos aquí una misma
familia, unida por los dobles lazos de patriotismo y fraternidad a estos puntos
alcanza la acción de la Sucursal de la Sociedad Española de Beneficencia y la de
Socorros Mutuos aquí fundada...

En estos pueblos tan distantes de la capital y con la dificultad de comuni-
cación que antes había, gobernados por jefes de frontera y jueces de paz, hechura
generalmente de los mismos jefes, se metían toda clase de arbitrariedades, las que
por lo regular pasaban desapercibidas con el silencio de la víctima que no tenía
a quien apelar, hoy se ha modificado mucho, particularmente por los españoles
a quienes desde que nos constituimos en corporación por medio de la Asociación
de Socorros Mutuos, cuyo Reglamento le acompaño, se nos ha considerado dis-
tintamente...

O máis suliñable que podemos deducir desta carta e que a altura
do ano 1880 aínda se estaba a organizar a Patagonia como entidade polí-
tica e xeográfica. Aínda no ano 1884, por lei nacional coménzase a
poboar esta desta rexión, formándose as gobernacións dos territorios
nacionais de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz e Tierra del
Fuego, que mantiñan a dependencia co goberno central ó non confor-
marse como provincias. No caso que nos interesa, o da provincia de
Chubut, o seu primeiro gobernador foi o coronel Luis J. Fontana, que
pronto decidirá recoñece-lo territorio ó seu cargo. A expedición, coñe-
cida como “os rifleiros do Chubut” foi composta na súa maioría por
inmigrantes galeses establecidos dende 1865 na colonia de Puerto
Madryn e logo dunha longa viaxe chegaron ós actuais lagos Muster e
Colhué Huapí354. Non imos incidir aquí nestes aspectos que xa tiveron o
seu tratamento nun capítulo aparte. Aínda estaba moi recente a “con-
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354 V. ENNES e C. DE LEÓN: Los días eran así. Comodoro Rivadavia desde sus inicios a 1990. Comodoro
Rivadavia, 1990, p. 6. 



quista do deserto” e habera que esperar ata o século XX para que teña
lugar unha emigración de carácter masivo cara un punto concreto:
Comodoro Rivadavia na provincia do Chubut. Antes do descubrimento
do petróleo, a presencia española e galega na Patagonia era pouco
menos que simbólica, do mesmo xeito que outras nacionalidades xa que
a zona aínda estaba na súa fase de exploración, por dicilo así. A finais da
década dos oitenta, concretamente pola Real Orden Circular de dous de
xuño, mandábase formar unha Estatística de españois na Arxentina. En
función desto, pídese a colaboración dos Axentes Consulares repartidos
polo territorio arxentino. Nun primeiro momento, os vicecónsules
piden un pouco de tempo para facer este traballo cas menores faltas posi-
bles xa que a súa dificultade radica na falta de inscripción dos españois
nos rexistros e polo diseminados que se atopan na campaña, o que facía
necesario un desembolso económico moi forte para poder reuni-los
datos.355 Finalmente, en setembro de 1891 o Viceconsulado de España en
Patagones envía o seu informe356. Nel faise unha primeira aproximación
á situación dos emigrantes españois na zona, sendo destacable que habe-
ría uns 350, pero non se específica a súa rexión senón que se dí que hai
de tódalas partes da mesma. A forma de chegar a Patagonia, lóxicamen-
te, é por mar aínda que tamén se menciona que algúns veñen por vía
terrestre. Evidentemente, chegan procedentes doutras partes do país,
principalmente de Bos Aires que debeu actuar de “filtro” primeiro dos
emigrantes. Tamén se fai referencia a que os emigrantes se costean eles
mesmos a pasaxe, polo que non se trata de emigración organizada e sub-
sidiada polo Estado. Ademáis, hai un rasgo que diferencia a este informe
de tódolos demáis, o feito de que dentro dos emigrantes españois predo-
minen os industriais sobre os traballadores do campo (menciónase que
ocupan os oficios de carpinteiros, ferreiros, mecánicos,...). A edade dos
mesmos é algo que non nos ofrece ningunha novidade, xa que asistimos
a unha emigración concentrada na etapa máis productiva da vida,
variando a mesma entre os 12 e os 40 anos. Tamén é unha emigración
formada por solteiros, xa que só unha oitava parte dos homes estaría
casado ou viúvo. Finalmente, o informe fai referencia á tendencia dos
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355 Informes consulares. Vid. LÓPEZ TABOADA, 1993, pp. 151-152.

356 Ibidem, pp. 170-171.



emigrantes a instalarse na zona, xa que calcula que un 80% dos emigran-
tes quedaríase no país por vínculos de familia. En definitiva, as caracte-
rísticas da emigración de españois á Patagonia nás dúas derradeiras déca-
das do século XIX xa apunta algunha das características que terá no pri-
meiro tercio do século XX, se ben o carácter masivo que tomará neste
século daralle un novo aire en función dos cambios que se experimenta-
rán (aparición de Comodoro como núcleo que demanda man de obra
industrial, as melloras nas comunicacións...).

b.1) A formación de Comodoro Rivadavia.

Pouco despois da expedición dos “rifleiros”, saíu dende Bos Aires a
corbeta “La Argentina” en misión exploradora. Ó seu mando atopábase o
Comodoro Martín Rivadavia que acabou tirando anclas frente ó cerro
Chenque no ano 1890. Este lugar foi o escollido como o máis próximo e
favorable para fondea-los barcos. Pouco a pouco, a primitiva colonia
Ideal, que pasaría a chamarse Sarmiento empezou a poboarse no ano 1898
despois da resolución do Goberno nacional que cedía terras en moi boas
condicións. Esto foi un estímulo para os primeiros grupos de inmigrantes,
de diversas nacionalidades. Entre eles estaba Francisco Pietrobelli, que
pronto se preocupou por darlle unha saída ó mar ós productos da colonia.
Así, ás xestións que desde Bos Aires levaban a cabo os arrendatarios e pro-
pietarios de campos en Santa Cruz e Chubut para fixar un lugar de reca-
lada no Golfo San Jorge, sumóuselle a iniciativa de Pietrobelli de cons-
truir un pequeño almacén de chapa en Puntas Borjas, o que se pode con-
siderar como a primeira fundación da poboación. O 23 de febreiro do ano
1901, un decreto do Goberno central determina a fundación oficial de
Comodoro Rivadavia, en memoria do recén finado Comodoro Martín
Rivadavia, ubicado entre Punta Márquez e Punta Borja357. A construcción
dun pequeño muelle dará lugar a que os carros se acheguen a Comodoro
con cueros, lá, peles, plumas e outras mercancías.
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357 ENNES e DE LEÓN, 1990, p. 8.

358 “Agua para beber no van a encontrar, esto se lo puedo decir con seguridad. Pero es fácil que encuentren
otra cosa de tanto o más valor. Yo estoy convencido de que debe haber petróleo debajo de estes campos. Para
averiguar esto es necesario que se hagan perforaciones, así que soliciten no más la perforación que yo les he
de ayudar en sus gestiones”. Vid. ENNES e DE LEÓN, 1990, p. 9.



Despois chegará o telégrafo, o correo, os primeiros comercios e
industrias de carpintería e ferrería para cubri-las demandas do crecente
número de carros. Unha colonización importante váise sumar ó move-
mento iniciado. Son os boers que no ano 1902 abandonaron Sudáfrica,
despois da ocupación inglesa dos seus terrritorios, para incorporarse como
gandeiros nas terras ó noroeste de Comodoro. O primeiro problema co
que se terá que enfrentar a primeira poboación comodorense será a falta
de auga. O científico perito F. Moreno, que era asesor da comisión de lími-
tes con Chile, estivo en Comodoro no mesmo ano 1901, e interesándose
polas súas necesidades é o primeiro en darse conta das posiblidades poten-
ciais da zona o afirmar que pode haber petróleo polo que sería aconsellable
facer un estudio sobre o mesmo terreo358. A partir deste intre terán lugar
unha serie de intentos fallidos ata que, por fin, o día 12 de decembro de
1907 se atopou petróleo. Dado que este tema xa mereceu a nosa atención
nun capítulo aparte non imos a extendernos máis nel, polo que pasaremos
ó último punto deste traballo: os galegos en Comodoro Rivadavia.

A presencia de emigrantes galegos en Comodoro Rivadavia pódese
datar xa dende os primeiros tempos. Co achádego do petróleo a fisonomía
do pequeno asentamento inicial víuse enormemente modificado. A contí-
nua chegada de inmigrantes de tódalas partes de Europa e incluso dende os
continentes asiático e africano fixeron de Comodoro unha pequena “torre
de Babel”, onde se mezclaron distintos idiomas, razas, relixións, culturas...

O crecente número da colectividade galega levou a un pequeno
grupo de emigrantes a fundar unha asociación de socorros mutuos a imaxe
e semellanza doutras tantas que había dispersas por todo o territorio arxen-
tino, xa que a pesar da gran capacidade de integración nas colectividades
receptoras, os europeos, en xeral, deixaron abondosas mostras da súa iden-
tidade propia a través de determinadas manifestacións que, se nun primeiro
momento serviron de mecanismos de intercomunicación e autoprotección
para os emigrantes que tiñan que enfrentarse a unha nova realidade social
no país de acollida, pronto lles permitiron singularizarse social e colectiva-
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359 M. LLORDÉN MIÑAMBRES: “O asociacionismo dos emigrantes españois en América (1840-
1930). Unha explicación histórica do feito”, pp. 39-81, en, Estudios Migratorios, 2. Consello da
Cultura Galega. Santiago, 1996, p. 39.



mente por etnias ou nacionalidades e rexionalidades de procedencia. Unha
das manifestacións que máis transcedencia tivo polo éxito acadado foi que
se organizasen os colectivos por nacionalidades de procedencia constituín-
do agrupacións, primeiro de carácter étnico-nacional e máis tarde étnico-
rexional, e aínda no caso galego pódese ir máis alá xa que tamén existiron
gran número delas de carácter étnico-parroquial. Foi esta unha fórmula de
gran mimetismo, que provocou unha multiplicidade de asociacións con
fins diversos e a aparición das primeiras institucións singulares de inmi-
grantes europeos asentados no continente americano359.

Un dos aspectos fundamentais é que se pode considerar como deci-
sivo á hora de fundar estas asociacións foi o de cubri-las necesidades sani-
tarias dos inmigrantes, así como axudar ós compatriotas en apuros. De cal-
quera xeito, nin na cantidade nin na calidade foron iguais as prestacións
que ofrecían as distintas asociacións, e moitas delas só puideron comenzar
por atender a un mínimo das necesidades máis apremiantes dos inmigran-
tes. Evidentemente, as máis importantes foron capaces, en función dos
seus recursos e da súa base social, de cubrir cos seus servicios tódalas nece-
sidades dos seus afiliados (enfermidade, paro, indixencia, vellez e morte).
Nos primeiros tempos as accións máis habituais das asociacións foron axu-
dar ó asociado con atencións médicas e farmacéuticas (na casa, consulto-
rio ou incluso nun hospital), tamén con donativos en metálico en situa-
cións de necesidade (buscarlle colocación ós desempregados e facilitarlle
a volta a casa noutros casos), proporcionando un aloxamento na vellez ou
sufragando os gastos do enterro na morte360.
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360 M. LLORDÉN MIÑAMBRES: “La acción mutuo-social de las Sociedades Españolas de emigran-
tes”, pp. 597-615, en, Estudios Migratorios Latinoamericanos, 28. Buenos Aires, 1994, p. 598.

361 Na enquisa do ano 1891, da que xa falamos anteriormente, realizada polos cónsules españois nos dis-
tintos territorios arxentinos, este é un tema que merece especial atención. Vid. TABOADA, 1993, na
segunda parte da obra que se adica a recopilar documentación relacionada coa emigración.

362 A desaparición da emigración a América a finais dos sesenta tivo como consecuencia máis suliñable que
as asociacións que perviviron estén formadas na actualidade por fillos e netos de emigrantes galegos nacidos
xa en América. Os seus fins de asistencia social e de axuda á terra foron cambiando cara ensinarlle-la cultura
galega ós descendentes deses galegos que tiveron que emigrar. Mesmo os dirixentes das asociacións hoxe en
día poden ser personas que non naceron en Galicia. Un exemplo desta situación témo-lo no propio Centro
Galego de Comodoro Rivadavia, D. Ricardo Armesto, fillo dun fisterrán, que se converteu no primeiro pre-
sidente do seu Centro que non nacera, nin nunca estivera ata datas moi recentes, en Galicia. 



A existencia destas asociacións de inmigrantes españois e galegos en
América foi unha realidade constatada polos interesados no fenómeno
migratorio, axiña difundida e, nalgunhas ocasións, tamén apoiada polas
institucións españolas encargadas da emigración361. As primeiras manifes-
tacións apareceron xa antes das migracións masivas (véxase neste senso a
nota nº 21.), pero será lóxicamente nas primeiras décadas do século XX
cando o seu pulo sexa maior. Na década dos cincuenta asístese a unha
caída do fenómeno asociativo como consecuencia da baixa que experi-
menta a emigración a América, así como pola tendencia a unificarse
algunhas das primeiras sociedades ó mesmo tempo que outras desapare-
cen, todo esto relacionado co primeiro punto: a paulatina desaparición
dos fluxos migratorios362.

Dentro da diversa tipoloxía das distintas asociacións a que máis éxito
tivo entre os emigrantes foi a do mutualismo. Así, na Arxentina, máis do 43%
das aproximadamente 1.200 asociacións españolas que existían no ano 1929
se constituíron con fins mutuais363. A explicación deste fenómeno é doada se
pensamos que na maior parte da época migratoria e máis, se cabe, nos primei-
ros momentos, a situación do inmigrante recén chegado a América foi moi
difícil, máis se non contaba co apoio de famiñiares ou veciños xa establecidos
previamente, debido a que todo era novo para el: o hábitat, o traballo, o
clima, as comidas... A emigración non sempre foi a solución para os emigran-
tes; como todo na vida, a uns foille moito mellor que a outros, houbo quen
fixo fortuna pero tamén houbo quen fracasou. Na axuda ós máis necesitados,
as Sociedades de Beneficencia xogaron un papel moi importante. As súas fun-
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363 Seguiríanlle en importancia as Sociedades Españolas de Recreo cun 37.5% e con porcentaxes moito
máis modestas as Sociedades de promoción de obras en España cun 5.7% e as Sociedades Españolas
de carácter cultural cun 4%. Vid. LLORDÉN MIÑAMBRES, 1996, p. 42. Nembargantes, hai que ter
en conta que moitas veces é moi difícil facer unha clasificación ríxida destas asociacións dado que os
seus fins podían ser moi variados.

364 LLORDÉN MIÑAMBRES, 1994, p. 607.

365 No Manifesto dirixido ós galegos residentes en Bos Aires no ano 1879 para invitalos a que se inte-
gren no primeiro Centro Galego pódense ler frases como as que seguen: “...no surge, cual se pretende,
para desunir, lo que unido está; ... Galicia no olvida sus tradiciones, ni aún quiere desaparecer de la ense-
ñanza de su historia heroica. Su evolutivo  movimiento importa algo más que las conveniencias de localidad o
de familia, importa también prestigio y honra para nuestra querida España...”. Vid. R. SORIANO: “La
inmigración gallega y el mutualismo en la Argentina”, pp. 142-159, en, Revista da Comisión Galega do
V Centenario, 5. Xunta de Galicia. A Coruña, 1989, pp. 147-148.



cións primordiais eran as de asistir gratis ós indixentes españois, repatriar
enfermos e inútiles para o traballo, dar pequenas axudas nos momentos de
desemprego e ata organiza-los enterros dos falecidos, pero todas estas aten-
cións xa non podían encher ós miles de inmigrantes que chegaron a América
nas primeiras décadas do século XX, e foi así como estas sociedades irán dando
paso ás mutuais. Inicialmente, aparecen como asociacións étnicas ou de
carácter nacional e rexional, xa que a propia identidade vaise impoñer á
outras, pola propia motivación e necesidades socioculturais dos inmigran-
tes364. Esto pódese apreciar moi ben no caso galego, onde a identidade de cada
un e do seu lugar de nacemento acaba por impopoñerse ó concepto de galego
ou español, se ben non hai que buscar nesto motivos independentistas nin
moito menos, todo o contrario, os emigrantes estaban orgullosos do seu país365,
pero o seu curruncho natal tiráballe máis que ningunha outra e así foron xur-
dindo, aínda que esaxeremos un pouco, tantas asociacións como pobos con
emigrantes había en Galicia. Así, cas asociacións mutuais preténdese estar un
pouco máis preto da terra ó mesmo tempo que non se abandonan, senón que
incluso se melloran, as prestacións que podían ofrecer as Sociedades de
Beneficencia.

Na Arxentina, foi, lóxicamente, Bos Aires e a súa provincia onde o
asociacionismo mutual constituíu un maior número de institucións. Xa no
ano 1857 se crean as tres primeiras, que terán continuación en moitas outras
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366 LLORDÉN MIÑAMBRES, 1996, p. 52. Neste reconto, insistimos, non se teñen en conta as ducias
de asociacións de carácter local que tamén levaron a cabo prestacións mutuais. Por exemplo, a
Sociedade Finisterre en América, fundada no ano 1926 e que tiña entre as súas funcións:“...repatriación
de enfermos, socorros pecuniarios a deudos  de socios fallecidos y consecución de indemnizaciones por acci-
dentes de trabajo y trabajar con verdadero ahínco por el mejoramiento social y económico de sus asociados...”.
Vid. O artigo publicado no diario El Correo de Galicia (26-8-1928) e recollido nº 22 da revista
Finisterre.  Na mesma liña estaría a Asociación Benéfico Cultural de los Hijos del partido de Corcubión,
que ofertaba unha serie de servicios ós seus afiliados, entre ós que estaba incluso a tramitación da pasa-
xe de volta:“ Acuérdase que para lo sucesivo, los pasajes que se soliciten por los asociados de la A.B.C. antes
de tramitarlos a quien corresponda, serán objeto de especial y particular estudio en lo que respecta a la situa-
ción económica de quienes los solicitaron, a fin de hacer obra efectiva y buena...”. Acta da sesión do 17 de
outubro de 1928. Vid. Alborada, 39, Buenos Aires, 1928. E incluso contaban cun consultorio xurídico
gratuito para os afiliados: “Será atendido por el prestigioso abogado doctor D. Antonio Fraga para todos
aquellos asociados de nuestra institución que necesiten consultar cualquier asunto legal, tanto en lo   comercial
como en lo civil... A fin de ser atendidos, los señores consocios deberán concurrir, previamente, a nuestra
secretaría los días lunes a las 21 horas, donde se les numirá de una carta de presentación que los identifique,
para lo cual, también, deberán llevar el recibo de la cuota de socio satisfecha más recientemente...”.



segundo os inmigrantes se ían dispersando polas terras arxentinas. Debido á
importante función asistencial que prestaban, foi este modelo de asociación
o máis empregado polos emigrantes españois, chegando a coexistir 179 aso-
ciacións no ano 1910. Segundo o Censo arxentino de 1914 había 15 destas
sociedades en Bos Aires que, en conxunto agrupaban a máis de 42.000 aso-
ciados. Un dato que ven a amosa-lo enorme desenrolo que tiveron estas
sociedades na Arxentina, é que, sen ter en conta as colectividades rexionais
e comarcais, nin aquelas outras que tiñan diversos obxectivos, entre eles o
mutual, constituíronse neste país un total de 433 asociacións entre os anos
1857 e 1927366. Foron as obras sociais, asistenciais e de tipo benéfico, como
poderemos comprobar con exemplos reais, promovidas polos galegos no
exterior, exemplares na súa concepción, desenvolvemento e finalidade.
Son, en definitiva, un claro exemplo do carácter social dos galegos, mani-
festado, segundo Amarelo de Castro367, en rasgos como a servicialidade,
modestia, discreción e xenerosidade, dos que moitos galegos da quinta pro-
vincia fixeron gala, alá onde queira que se atopasen.

b.2) O Centro Galego de Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia.

No caso que nos ocupa, os emigrantes escolleron como data da súa
fundación oficial o día 22 de xullo do ano 1923, tan só uns días antes da
festividade do Apóstolo Santiago, día de Galicia. Quixeron desta forma,
este grupo de emigrantes galegos estar máis unidos entre eles e tratar, ó
mesmo tempo, de seguir mantendo relacións ca súa terra de orixe. Tan só
uns dias despois, o obxectivo principal era seguir medrando, que a idea
duns poucos galegos fora secundada pola importante colonia de compa-
triotas asentados en Comodoro. Delo é testemuña a carta de chamada:

“CHAMADO A ASAMBLEA ÓS GALEGOS DE COMODORO RIVADAVIA”

Centro Gallego de Comodoro Rivadavia

ASAMBLEA

Se invita a todos los españoles nacidos en las Provincias de La Coruña, Lugo,
Orense y Pontevedra, anotados ya y por anotar en este Centro, a concurrir a la
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367 AMARELO DE CASTRO, 1995, pp. 24-25.



Asamblea que se efectuará el día 30 de Agosto de 1923, (feriado) a las 14 horas (2 de
la tarde) en punto, en el local del “hotel La Argentina”, para tratar lo siguiente:

Lectura del Acta anterior

Lectura de la lista de donaciones

Entrega de recibos a los donantes

Estado de Caja

Lectura y aprobación de los Estatutos

Nombramiento de la Comisión Directiva

Varias

La comisión provisoria

Comodoro Rivadavia, Agosto, 15 de 1923

Os obxectivos destes homes eran moi claros: difundi-lo coñecemen-
to de Galicia e de todo o que contribúa a enaltece-la; servir de vínculo
entre tódolos galegos das catro provincias, honrar ós galegos que na
rexión, ou fóra dela se distinguiran dun xeito notable nos seus servicios;
axudar ós recén chegados ós que se trataría de dirixir ou buscarlles ampa-
ro; promove-lo benestar de toda a colectividade e saír na defensa do seu
nome cando fose necesario; secundar toda acción progresista que se inicie
no ben de Galicia polo que se levarán a cabo contactos directos con outras
asociacións galegas e de carácter galego... 

Todas estas razóns tiveron como lema fundamental “Protección,
sociabilidade e cultura”368.

Naceu como unha sociedade recreativa, o primeiro nome do centro
foi “Centro Recreativo, onde os festexos eran a súa principal fonte de
ingresos, ademáis das cuotas dos afiliados, naturalmente. Dentro destes
podíase diferenciar entre os socios activos e os beneficiarios. Para ser socio
activo era necesario ser galego, podía votar nas reunións e cando había
cambio de directiva, ademáis de ter dereito ós servicios médicos e de sepe-
lio (gastos derivados do enterro).
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368 Setenta años de vida del Centro Gallego de S.M. C. Y  D. de Comodoro Rivadavia. 1993.



Os socios beneficiarios, pola súa banda, tiñan tamén parte destas
prestacións e tiñan que aportar unha cuota, non tendo porque ser galegos
de nacemento. Co paso dos anos e a paulatina desaparición da emigración
estes aspectos foron cambiando para acomodarse ós novos tempos apare-
cendo así novas divisións de socios: activos, participantes e adherintes.

O primeiro Consello Directivo, resultante da Asamblea celebrada o
día 30 de agosto de 1923, quedou formado polas seguintes personas:

Francisco A. Lastres como presidente; Marcial Riádigos como vice-
presidente; David Hermida como secretario; Enrique Picón como prose-
cretario; Manuel Fernández Otero como tesoureiro; Fidel Fernández,
Constante Reboredo, Enrique Paz, Benito Álvarez, Jesús Martínez e
Higinio Rey como vocais titulares.

O 14 de xaneiro do ano 1924, previa solicitude ó Presidente do
Concello Municipal, logróuse unha primeira sé, solicitada como
“Sociedad Regional Española de Protección, Sociabilidad y Cultura”.

Pouco antes da celebración do primeiro aniversario da institución,
recibíuse unha invitación para participar nos actos do 108º aniversario da
Independencia Arxentina.

Xa no ano 1925 coménzase a ter unha permanente comunicación co
Centro Galego de Bos Aires. Tamén foi nese ano cando a entidade traslá-
dase a outro local de aluguer, tendo que agardar ata o día 25 de xullo de
1931 para que o centro dispoña dun propio local de reunión. Este local,
sito na rúa Rivadavia 470, sería ó longo de máis de 40 anos o punto de
encontro dos galegos residentes en Comodoro. O solar fora mercado no
ano 1927, iniciándose a contrucción da obra no ano seguinte.
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369 Deixamos aquí o seguimento da historia do Centro debido, precisamente, a que a partir de finais dos
cincuenta a emigración galega cara América, en xeral, desaparece. Dende logo que eso non dou lugar
a un esmorecemento do Centro nin das súas actividades. Con máis pulo se cabe, os galegos de
Comodoro seguiron a traballar dun xeito incansable. No ano 1969,  baixo a presidencia de Manuel
Quintas, un dos tantos fisterráns que se asentaron nesas lonxanas terras, acórdase mercar un solar na
rúa España para contruí-lo actual local da institución. Iniciado o mes de nadal dese mesmo ano ven-
deríase o, ata ese intre,  local que servira de sé social do Centro ó longo de máis de corenta anos. Non
foi ata o día 30 de xullo de 1974 cando se celebrou a primeira reunión oficial no novo local. Fixeron
falta varios anos para ir completando esta obra, sendo un día grande para todos a inauguración do
Salón de Festas, cociña e confiteria , que tivo lugar o 7 de maio de 1983. Hoxe, cando esta institución



No ano 1932 apróbanse os Estatutos da institución que serían refor-
mados en agosto do ano 1938 co fin de que estiveran enmarcados dentro
das normas dadas polo Goberno arxentino en relacións ás Sociedades de
Socorros Mutuos. Será dende este intre (Asamblea do 21 de agosto de
1938) cando se tome a denominación de “Centro Gallego de Socorros
Mutuos de Comodoro Rivadavia”. En xaneiro do ano seguinte, con
Bernardo P. Cores de presidente, acádase a personería xurídica do Centro
por decreto gubernamental de 24-1-1939. Así, pasiño a pasiño, foi confi-
gurándose esta institución que tanta importancia tería no desenrolo das
actividades culturais e asistenciais dos emigrantes galegos. No transcurso
das décadas do 30 ó 50 seguen a chegar inmigrantes estranxeiros a
Comodoro. Entre eles, como non, seguían a ser importantes ós galegos,
familiares ou amigos dos que xa se estableceran décadas atrás369.

Dentro da procedencia xeográfica dos socios, os datos das 585 fichas
conservadas ofrecen os seguintes resultados370:

Galicia España     Arxentina

197 62  326

Dentro das fichas que aparcen coa nacionalidade arxentina hai que
facer un par de matizacións a través do estudio dos apelidos. A importan-
cia numérica das fichas desta nacionalidade débese a que se conservan
mellor todas aquelas fichas posteriores ó periodo das guerras. Así pois, xa
estamos na edade de prata da emigración e ademáis xa naceron moitos
fillos dos emigrantes da primeira etapa que toman a nacionalidade arxen-
tina, moitos dos cales xa están en idade de casar, xeralmente con descen-
dentes de galegos (que xa son arxentinos) ou mesmo con arxentinos. Así,
ese primacía de fichas coa nacionalidade arxentina que nos podía de segu-
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cumpre 75 anos, os descendentes dos galegos, así como outras personas achegadas poden disfrutar dun-
has instalacións envexables e que veñen a amosar unha vez máis a capacidade de sacrificacio e supe-
ración que tiveron os nosos emigrantes.

370 Os resultados non deixan de ser unha mínima aproximación a esta cuestión debido ó mal estado de
conservación das fichas, sendo moi difícil de cuantifica-lo número delas que se perderon. Aínda así,
o número conservado é importante e debe servir como orientativo da tendencia real de emigrantes
galegos en Comodoro. Dende aquí queremos amosa-la nosa gratitude ós membros do Centro Galego
de Comodoro, tanto polas súas atencións como polas facilidades dadas para a consulta desta documen-
tación.



ro, chama-la atención quedaría explicada. A onomásticas destas 326
fichas ofrece os seguintes resultados:

Con toda seguridade e como cifra mínima temos 97 fichas (un 30%)
que están facendo referencia á galegos. Os apelidos non deixan lugar a
dúbidas: Calo, Castro, Marcote, Canosa, Rey, Fandiño, Moreira, Pousa,
Armesto, Esparís, Cores...

Ademáis hai 183 fichas (56.1%) que presentan o apelido claramen-
te español. Estamos seguros que a meirande parte destas fichas teñen que
facer referencia a descendentes de emigrantes galegos xa que apelidos tan
correntes en Galicia como Domínguez, García, González ou Rodríguez
non foron incluidos entre os apelidos dos galegos por tratarse de apelidos
“universais” que se poden atopar en outras partes de España. Con todo, a
lóxica encamíñanos cara o que estamos a comentar porque os emigrantes
españois afiliados ó centro galego son poucos como puidemos comprobar
e ademáis contaban con outras asociacións en Comodoro como o propio
Centro Español, A Casa de Andalucía, O Centro Asturiano e o Centro
Vasco.

As restantes 46 fichas (14%) fan claramente referencia a emigrantes
estranxeiros que tamén soían a formar parte das asociacións, ben fora a
través da vía matrimonial ou ben por vínculos de amistade por razóns de
traballo...

Polo que respecta ó estado civil dos emigrantes, temos que comentar
que hai un predominio dos homes, menor do que realmente aconteceu,
analisando os datos dunha forma conxunta:

Homes       Mulleres        Total

350 59.8% 235 40.2%      585 100.0%

A razón está en que aquí entran as 326 fichas de nacionalidade
arxentina, que na maoiría dos casos fan referencia a descendentes de gale-
gos xa nacidos en América. Esta suposición ven confirmada con só botar-
lle unha ollada ás porcentaxes de homes e mulleres deste grupo. Sobre o
total de 326, contamos con 167 homes e 159 mulleres, prácticamente hai
un equilibrio, o que non se dou nunca nas distintas etapas migratorias
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onde a superioridade numérica dos homes foi sempre moi clara, aínda que
no século XX a muller foise incorporando en maior medida ó fenomeno
migratorio pero sen acadar nunca porcentaxes do 50%.

Os verdadeiros emigrantes atopámolos nas fichas dos galegos e dos
españois. Aquí, a maior parte das fichas pertencen ó sexo masculino:

GALEGOS 197              ESPAÑOIS 62

HOMES    142      MULLERES   55        HOMES         41        
MULLERES        21

Tanto no caso galego cun 72% de homes, como no español cun
66%, a maioría de emigrantes masculinos é evidente e poderíamo-la cifrar
de forma conxunta e aproximada nun 70%. Os resultados das fichas refe-
rentes ós galegos, que nos permiten coñece-los seus lugares de orixe veñen
a remarca-la superioridade dunha zona da nosa xeografía: Fisterra371.
Vexamos, primeiro os resultados provinciais:

A Coruña  Lugo   Ourense         Pontevedra    Galicia

99 50.2%   9 4.5%24 12.1%        61 30.9%        4 2.0%

Son as provincias atlánticas, do mesmo xeito que podíamos ver a
nivel xeral, as que aportan un maior número de emigrantes, ademáis
nunha proporción moi similar a de fins do século XIX, cando as provincias
de A Coruña e Pontevedra viñan a sumar case que as catro quintas partes
do total dos emigrantes a América. No caso concreto de Comodoro
Rivadavia é a provincia da Coruña a máis representada, xa que un de cada
dous galegos era orixinario dela. A provincia de Pontevedra non chega,
por pouco, a representar á terceira parte dos emigrantes, mentras que nas
provincias do interior só a de Ourense tivo certa importancia na emigra-
ción a esta zona.
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371 A importante presencia numérica de fisterráns en Comodoro xa era intuida por nós a partir doutras
referencias,como por exemplo as proporcionadas polas fichas dos traballadores da empresa Astra para
o período 1929-1933, onde de 28 traballadores galegos, a metade eran de Fisterra. Tamén se podía
intuir certa representatividade dos emigrantes desta zona a partir dos datos do Rexistro Civil e mesmo
do Centro Español pero é, lóxicamente, cos datos do Centro Galego, cando podemos asegurar o que
por referencias máis ou menos indirectas sospeitabamos.



A Coruña é, ademáis de se-la que envía máis emigrantes, a provin-
cia que conta cun maior número de pobos representados en Comodoro, xa
que dun total de 71 hai 28 que pertencen a esta provincia: 

Pobos   A Coruña     Pobos Lugo      Pobos Ourense    Pobos Pontevedra

28            39.4                 6                       8.4                        15                
21.1               22                30.9

Entre os pobos da provincia coruñesa destaca un por riba de todos,
que, como todos xa vos imaxinades, non é outro que Fisterra, con trinta e
oito mencións (máis da terceira parte dos da súa provincia e case un quin-
to a nivel de toda Galicia):

FISTERRA        38        CORCUBIÓN      3      NOIA                2

A CORUÑA      9        CARREIRA          3      FERROL            2

MUROS              8        ZAS                        3      CAMARIÑAS  2

RIVEIRA             8        SANTIAGO         2      CEE372                 1

O importante peso que Fisterra ten na provincia da Coruña fai que
a porcentaxe de pobos baixe considerablemente respecto ó do número de
emigrantes, feito que non sucede no caso pontevedrés onde, porcentaxes
de emigrantes e pobos, son semellantes:
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372 Tamén con unha ficha aparecen: Puentevea, Cariño, Limodre, Cambre, Santa Marta, Puentedeume,
Castiñeira, Ponte do Porto, Carballeira, Betanzos, Vimianzo, Bergondo, Padrón, Lariño, Abelleira e
Esteiro. Tamén hai dúas fichas das que non se especíca o pobo e simplemente aparece a Provincia.

VIGO                      13    O GROVE           4

MARÍN                  7       S. VICENTE       3

SANXENXO          6       VILALONGA    3

PONTEVEDRA     5       POIO                   2

CON 1: Lalín, Meaño, Mos,

Cantaño, Cambados,

Vilagarcía, Samieira, Laraso,

Chapela, Panxón, Cotobade,

Pontecesures e S. Esteban de

Budiño. En 4 casos non apare-

ce especificado o pobo e só

consta a provincia.



No caso pontevedrés será toda a zona do litoral dende a capital ata
Vigo o lugar de orixe dos emigrantes, destacando a cidade olívica, que des-
pois de Fisterra ocuparía a segunda posición con preto dun 6.6% do total
de galegos emigrados.

As provincias interiores están moito menos representadas na mos-
tra. A de Ourense con 24 emigrantes pertencentes a 15 pobos ocupa a ter-
ceira posición pero a moita distancia das provincias atlánticas. O caso
lugués é dunha mínima importancia ó contar só con nove fichas de emi-
grantes conservadas correspondentes a seis pobos, sendo o normal, cir-
cunstancia aplicable tamén ás outras provincias, que predominen os emi-
grantes á título individual. Os resultados das dúas provincias quedan así:
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CEA                                        4         

CARBALLIÑO                      2

GARABÁNS                         2

ARNOIA                                2         

S. FÉLIX DE PANTÓN         2

VILAMEÁ                              2

ANTAS DE ULLA                1

STA CRUZ DA LAMA        1

MONFORTE                          1

FREITUXE                             1

SEN ESPECIFICAR              1

CON 1: CASARRANCA, CASTRO, S.

MAMED, PAREDES, ENTRIMO,

RIBADAVIA, PARADA DO SIL,

MASIDE, BERÁN, XUNQUEIRA,

OURENSE. SEN ESPECIFICAR: 3

PROV. OURENSE PROV. LUGO



Todo este panorama queda moito máis clarificado se lle botamos
unha ollada ó mapa de Galicia (véxase ó final deste capítulo) onde apa-
recen recollidas as procedencias dos emigrantes. Nel, a zona máis oscura,
correponde ó concello de Fisterra que representa ó 21.2% dos emigrantes.
A continuación aparecen unha serie de cidades e vilas mariñeiras, na súa
meirande parte das Rias Baixas, con porcentaxes que oscilan entre o 8 %
e o 4.5%. Por orde de importancia teríamos en primeiro lugar a Vigo,
seguido de A Coruña, Muros, Riveira e Marín. Xa con porcentaxes moito
máis modestas que varían entre o 1% e o 4% atopámonos con enclaves
pertencentes especialmente á provincia de Ourense, como son os casos de
Cea, Carballiño e Arnoia, xunto con algúns núcleos do litoral coruñés e
pontevedrés, casos como Ferrol, Corcubión, Camariñas, O Grove e a pro-
pia cidade de Pontevedra. 

O mapa tamén reflexa claramente o vacío da meirande parte da pro-
vincia de Lugo e da zona suroriental da de Ourense, ó mesmo tempo que
se pode observar o efecto de proximidade ó mar, como zona propicia para
a emigración, tal e como se pode apreciar con total claridade no caso das
provincias de A Coruña e Pontevedra.

No caso das poucas fichas de emigrantes de nacionalidade española,
as procedencias son moi variadas e aínda que pola pouca entidade numé-
rica non sirvan para facer ningunha extrapolación queremos deixar cons-
tancia delas xa que, como puidemos ver no capítulo adícado á emigración
española, o dominio de Almería, sen dúbida a colonia española máis
importante en Comodoro, é tamén neste caso, evidente:
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ALMERÍA                  10

GRANADA                 5

MÁLAGA                    2

CÁDIZ                          1

LEÓN                           6   

ÁVILA                         5

SORIA                         3

VALLADOLID            2

PALENCIA                  2

BURGOS                     1

NAVARRA                  6

OVIEDO                      2

ASTURIAS                  2

SANTANDER             2

VIZCAYA                     4

OUTROS373                 2

373 Con dous: Barcelona, Valencia y Huesca. Con un: Murcia, La Rioja y Alicante.



Para rematar con esta análise dos socios do centro galego imos facer
unha aproximáción ó que foron as súas profesións. Os resultados expostos
fan referencia ás 259 fichas de emigrantes xa coñecidas (compostas por
197 galegos e 62 españois), por non ofrecer diferencias suliñables as ocu-
pacións duns e doutros.

PROFESIÓN                 Nº CASOS      %           PROFESIÓN            Nº CASOS       %

EMPREGADO           42      22.9       AMA DA CASA  46      60.5

COMERCIANTE       28      15.3       MODISTA             16      21.0

MARIÑEIRO             24      13.1       EMPREGADA         2        2.6

MECÁNICO              14        7.6       RENDISTA              1        1.3

XORNALEIRO          12        6.5       COMERCIANTE    1        1.3

CARPINTEIRO           7        3.8       ESTUDANTE          1        1.3

PETRÓLEO374             23      12.5       NON CONSTA       9      11.8
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374 Incluimos aquí os casos que claramente se relacionan con esta actividade aínda que somos conscen-
tes de que outras profesións que van incluídas no apartado de “outras”, tamén poderían formar parte
das que citamos de seguido: chófer (4), soldador (3), electricista, maquinista, foguista e traballador de
Y.P.F. (2 cadanseu). Con un caso: tipógrafo, moldeador, delineante, deshidratador, cañista, caldereiro,
transportista e quincheiro.

375 Aquí entran 5 casos sen especificar, ademáis de 5 facendados, 6 estudantes, 2 ferreiros, 2 albaneles,
2 xubilados e 2 mozos. Con un caso: empregado dos ferrocarrís, cociñeiro, farmacéutico, contable,
perruqueiro, canteiro, carniceiro, comisionista e... ¡afilador!. 



OUTRAS375                 34      18.5       TOTAL                  76    100.0    

TOTAL                     183    100.0       

Ademáis dos traballos relacionados co petróleo, que ocupan un
lugar importante como era de esperar debido a que nos atopamos
nunha zona petroleira por excelencia, hai que destacar a importante
presencia de traballadores noutras profesións como as de empregados
(denominación moi xenérica que pode facer referencia a traballos de
diverso tipo, incluso mesmo nas empresas petrolíferas), comerciantes e
mariñeiros. Estos últimos, prácticamente, fan todos referencia a emi-
grantes de Fisterra, ós que lle prestaremos especial atención no
seguiente apartado.

Os traballadores de petróleo representan máis dese 12.5% da táboa
porque a eles lles habería que engadi-los mecánicos (postos independen-
temente pola importancia que teñen) e outras profesións que están “ago-
chadas” no epígrafe de “outras”. Ademáis, seguramente unha parte dos
que aparecen como “empregados” tamén traballaron en asuntos relacio-
nados co petróleo, polo que podemos afirmar que este tipo de traballos
serían os máis habituais entre os emigrantes podendo elevarse a súa por-
centaxe ata unha terceira parte da mostra, ocupando así unha primeira
posición, que dadas as características da zona estudiada, é o lóxico e espe-
rable.

Á marxe do petróleo e dos mariñeiros, destaca a segunda posición
ocupada polos comerciantes, con algo máis do 15% dos casos. A impor-
tancia dos emigrantes españois como comerciantes e vendedores tamén é
constatada empregando as clasificacións profesionais dos distintos censos
de poboación arxentinos, aínda que esta proporción non existiría no
momento de saír de España, polo que a especialización e concentración
deste tipo de profesións daríase nos lugares de destino376.
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376 B. SÁNCHEZ ALONSO: Las causas de la emigración española, 1880-1930. Madrid, 1995, p. 166.

377 Nesa época, o traballo feminino non estaba socialmente tan aceptado como hoxe en día. Esto leva-
ría a algunhas mulleres a declararse como donas da casa cando tamén facían outros traballos no propio
fogar, normalmente relacionados ca elaboración do tabaco, a alimentación e o vestido. Vid. P.
CAGIAO: Muller e emigración. Xunta de Galicia. Santiago, 1997, p. 142.



Para rematar, o caso das mulleres ofrece poucas novidades, xa que
predominan as que se encargan de atende-la súa casa. Pensemos ademáis,
que un lugar das características de Comodoro non pode ofrece-las mesmas
oportunidades de traballo que Bos Aires. Con todo hai unha nota moi
interesante como é a que proporcionan ese 21% de modistas, que debe
poñerse en relación co aporte suplementario para a economía doméstica
por parte da muller, situación esta que foi en aumento, o que nos leva a
pensar que unha parte das mulleres que aparecen como donas da casa
debía ocuparse tamén noutras labouras que non declaran377.

b.3) Outro caso especial: Río Gallegos.

Máis ó Sur, uns 800 Kilómetros, de Comodoro Rivadavia atópase
Río Gallegos, a un paso do estreito de Magallanes, lugar ó que tamén che-
gou un bo número de galegos, seguindo os pasos que xa no século XVI dei-
xara o español Pedro Sarmiento de Gamboa, quen ca axuda de Felipe II
fortificou a zona do estreito para defende-la dos ataques piratas, fundando
no ano 1584 dúas colonias: Nombre de Jesús e Rey D. Felipe.

Xa moito despois, Carlos III mandara establecer tres colonias
(Puerto Deseado, San Julián e Santa Cruz), para extende-la súa soberanía
máis ó sur do Río Negro, entre os paralelos 47 e 50, pero as colonias resul-
taron caras de manter e ademáis as tropas reais tíñanse que dispersar entre
estes tres núcleos, situación que ten moita importancia, xa que debemos
pensar que as tropas nunha zona tan afastada tiñan que ser necesariamen-
te escasas. Polo tanto, acabaríase por ordea-lo abandono das colonias des-
truíndo as construccións, xa que non era cuestión que os inimigos se apro-
veitasen do que con tanto suor costara construir.

Posteriores esforzos, pero xa arxentinos, por poboar esta zona tiveron
lugar no s. XIX pero acabaron por ser frustados polos chilenos, xa que Chile esi-
xía as terras dende o Río Negro cara o Sur, primeiro con certas precaucións para
logo acabar por intentar por acadar un dominio de toda a Patagonia.
Nembargantes, a fins do s. XIX, Errázuriz, presidente chileno, e Roca por
Arxentina firmarían un tratatado de paz repartíndose tamén a “Tierra del
Fuego”. Neste acordo interven Inglaterra como árbitro, deixando a Arxentina
sen acceso ó Estreito de Magalláns. Neste intre non se lle deu valor a esta deci-
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sión, porque daquela este non tiña o valor que acadou anos despois, cos impor-
tantes caladoiros de pesca e como non, o petróleo.

Río Gallegos fundouse no ano 1885, no lado sur da desembocadura
do río do mesmo nome, que fóra descuberto polo piloto Blasco Gallegos
cando a expedición de Magallanes. Nos seus inicios, as ovellas e o carbón
foron os principais impulsores no eido económico. Posteriormente, o
petróleo e o gas natural, sendo este o que máis abunda. Ó igual que en
Comodoro, a inexistencia de porto facía moi díficil o avance da nova
cidade. No pesado traballo da carga e descarga nas praias empregáronse un
bo número de galegos. As galegas viñan de “mucamas” dos estancieiros,
arranxándose así os primeiros casamentos. 

Tamén tiveron moita importancia aquí, os asturianos debido a que
Xosé Menendez tiña a máis importante compañía de buques que facían a
rota dende Bos Aires ós portos do Sur, como terémola ocasión de compro-
bar máis adiante. Nos buques do “asturiano”, como popularmente se lle
coñecía traballaron moitos galegos. Parte deles quedaban en Río Gallegos
atraídos por soños de riqueza, que logo acabarían por trocarse na dura rea-
lidade do traballo de peóns nas estancias dos terratenentes ingleses meti-
dos no comercio da lá. Así, foron pastores, zanxeadores, aramiodaroes,
tosquiadores... tendo sofrido en máis dunha ocasión o insulto e a mofa dos
donos das estancias que os trataban mal e chamábanlles “verdes” porque
non eran “maduros” como os primeiros peóns, gauchos curtidos que parti-
ran cara a Pampa abandonando o seu traballo por descontento cos méto-
dos esclavistas dos ovelleiros. 

Nas dúas primeiras décadas do século XX e dentro do amplo move-
mento migratorio que tivo lugar entre Galicia e Arxentina, Río Gallegos
tamén foi un lugar de acollida para uns centos de galegos que non se asen-
taron na capital bonaerense.

O día 21 de agosto de 1927 a cada vez máis numerosa colectividade
galega, convocada por un home da nosa comarca, o corcubionés D.
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378 Véxase no apéndice documental a transcripción da Acta fundacional do Centro Galego tomada do
artigo publicado en La Voz de Santa Cruz (22-8-1997) en conmemoración dos 70 anos do Centro.
Agradecemos a D. Luis Santamaría o que nos facilitase este documento de indubidable valor histórico
para poder indagar no que foron os primeiros tempos do funcionamento desta institución.



Benigno Lago de quen xa tivemos ocasión de falar, reuníuse no Hotel
Londres378, rexentado por Manuel Albarellos, un galego de Sanxenxo que
cedeu un salón para celebra-las primeiras reunións do Centro mentras este
non tivo o seu propio local.

A acta fundacional recolle este histórico momento nos seguintes
termos:

ACTA FUNDACIONAL DO CENTRO GALEGO DE RÍO GALLEGOS.

“En Río Gallegos, capital del Territorio Nacional de Santa Cruz, a los veintiún
días del mes de agosto de mil novecientos veintisiete, reunidos en el local del Hotel
Londres los miembros de la Comisión Provisoria, encargada de hacer las primeras ges-
tiones para la fundación de un Centro Gallego en esta capital, compuesta por los Sres.
Fernando Tanarro, Fernando Cuiñas, Ramón Lorente, Pedro Villar, Benigno Lago
como Presidente y como Secretario el subscrito, habiendo esta comisión invitado para el
día de hoy a todos los gallegos existentes en esta localidad, para celebrar una Asamblea
General en la que todos podrán manifestar sus opiniones al respecto, para llegar así a la
conclusión de que la mayoría acuerde la formación o no de dicho centro, a cuyo efecto
y siendo las quince i treinta horas de este día, ante la asistencia de setenta y dos invita-
dos, el Sr. Benigno Lago en su carácter de Presidente provisorio da por inaugurada la
Asamblea, dando cuenta de las gestiones realizadas por esta Comisión, e interrogado
después a los presentes si estaban conformes en que se fundase el Centro Gallego de esta
capital, a lo que todos unánimemente contestaron que sí, que estaban conformes, mani-
festando entonces el Sr. Presidente que desde ese acto quedaba fundado dicho Centro,
lo que fue confirmado por todos con general entusiasmo.

Aprobada como fue por unanimidad la fundación del Centro Gallego; se proce-
dió a la lectura de los estatutos confeccionados por esta Comisión, aprobándose todos
sus artículos a excepción del 31 en que deberá reformarse su parte dispositiva reduciendo
el tiempo de seis meses a tres que todo Socio Activo deberá llevar en el Centro para tener
derecho a voz y voto en las asambleas. Se acordó por unanimidad que todos los que
ingresen durante los tres primeros meses a contar de esta fecha serán considerados como
Socios Fundadores. Se acordó también asimismo dar facilidades para el pago de la cuota
de entrada, pudiendo ser abonada ésta en las tres primeras mensualidades. Terminada
la lectura y aprobación de los estatutos el Sr. Presidente propone que se elija la nueva
Junta Directiva, lo que fue aprobado procediendo a su elección. Hecha ésta se nombró
a los Sres. Enrique Prado, Salvador Lago, Fernando Cuiñas y Francisco Rodríguez
para hacer el escrutinio, resultaron electos los siguientes Sres. para los siguientes puestos
a cargos: Presidente: Sr. D. Benigno Lago. Vicepresidente: Doctor D. Benigno
Carro. Secretario: Sr. D. Juan A. Méndez. Prosecretario: Sr. D. Salvador Lagos.
Tesorero: Sr. D. Enrique Prado. Pro-tesorero: Sr. D. Pedro Villar. Vocales titula-
res: Sres. Hermenegildo Cea, Francisco Rodríguez, y D. Ramón Lorente. Vocales
suplentes: Fernando Cuiñas y José Pinto.
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Proclamados los Sres. miembros que componen la nueva Junta Directiva, el Sr.
Presidente pide que se autorice con amplias facultades a la nueva Comisión para tratar
de la nueva construcción del Edificio Social y todo lo que se relacione con el mismo, lo
que es acordado por unanimidad. Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr.
Presidente da por terminada la Asamblea siendo las diecinueve y media horas.

Juan A. Méndez, secretario.

Dende o primeiro momento, como se pode comprobar, o poder con-
tar cun local propio sería o obxectivo prioritario. O Dr. Benigno Carro
donou os terreos onde se ubicaría o edificio, aínda que se tiveron que facer
longas xestións para contar con tódolos papeis en regra, debido a que a
donación fora feita de palabra.

Só tres días despois da fundación dáse autorización para a compra de
libros de tesorería e secretaría, ó mesmo tempo que se encargan a impren-
tas locais os talonarios de recibos, boletos de presentación de socios,
sobres co membrete do Centro e outras cousas necesarias para a posta en
marcha das actividades da institución. Os comenzos, como calquera se
pode imaxinar non foron nada fáciles, así, e para aumenta-los ingresos,
acordouse dirixirse a casas de Bos Aires que tiñan relacións comerciais
con Rio Gallegos, solicitándolle que anunciaran as súas marcas e produc-
tos mediante avisos que serían colocados en lugares públicos379. 

A idea de contar cun edificio propio xa xurdira o mesmo día da fun-
dación e as accións tendentes a conseguir tal obxectivo foron inmediatas.
Designouse a Manuel Soto como director técnico para a construcción do
edificio ó mesmo tempo que se forman subcomisións que aportarán os seus
servicios na mesma. O 27 de outubro de 1927, despois de tratar sobre a
compra dos materiais para levar a cabo a obra, acordouse facultar ó
Presidente para que na súa próxima viaxe a Punta Arenas adquirise por
conta do Centro os materiais que el considerase necesarios para levar
adiante o proxecto.
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379 Os anuncios serían insertados nun gran taboleiro de anuncios que o Centro fixo para este fin. Un
exemplo desta vía de ingresos é o acordo con José Carolo, viaxante de Picardo e Cia. para que esta
casa comercial tome en arrendo por un ano, un metro cadrado no taboleiro do Centro. Para a breve
historia dos inicios  do Centro Galego de Río Gallegos consultamos o artigo de Pablo G. Beecher títu-
lado “Los gallegos que se quedaron”, aparecido no diario La Voz de Santa Cruz do día 31 de agosto de
1997.



As ansias de contar cun local para reunirse fai que moitos socios se
presenten ás peticións da Xunta Directiva para carrexa-los ladrillos dende
o forno ata o lugar da construcción, deixando constancia de que se trans-
portaran 12.000 ladrillos o 20 de novembro de 1927. O mesmo se faría
despois coa area e coa pedra, acordándose que, para que non falte mate-
rial, se aproveitarían tódolos domingos que foran necesarios para o trans-
porte dos citados materiais.

O día 26 de xaneiro de 1928 levouse a cabo un contrato de socieda-
de entre os membros máis importantes da Xunta Directiva co fin de evitar
ó Centro, se chegara o caso, ulteriores consecuencias na obtención do
título de propiedade e darlle así ó Centro personería xurídica.

Como os cartos non chegaban, fíxose necesario recurrir a un présta-
mo de seis mil pesos coa responsabilidade mancomún de Pedro Villar,
Hermenegildo Cea, Benigno Lago e Juan A. Méndez, débeda que se
adquire no nome do Centro. Para continuar recaudando fondos pénsase
en crear unha rifa que consistiría nunha viaxe a Bos Aires ou Sevilla pero
os cartos non chegan para levar adiante unha obra de tanta importancia
e o Presidente, Benigno Lago, propón en xuño de 1928 que se leve a cabo
un empréstito privado por accións entre os socios, indicando para a venda
das accións as casas comerciais de Pedro Villar, Juan A. Méndez, Manuel
Albarellos e o seu propio escritorio.

Mentras non estivo rematado o edificio social non se admitiron
socios españois nin hispanoamericanos. A celebración do día de Galicia
ten lugar cunha cena dos socios no Hotel Londres pero non se lle quixo
dar carácter oficial mentras esta non se poidera facer no propio edificio, o
que tería lugar, por fin, no ano 1930. O 23 de novembro dese mesmo ano
comenzaron a organizarse as “Romerías Gallegas”, que tanta sona collerí-
an co paso dos anos. Hai que dicir que para estes festexos facíanse pedidos
de mercancías a Bos Aires, pedindo tamén donativos a casas de comercios
para que colaboraran a sufragar estas actividades. Tamén nese ano, D.
Benigno Lago foi nomeado socio honorario do Centro Galego en mérito
ós grandes servicios prestados para a creación e progreso desta institución.
A intención era nomea-lo “Presidente honorario” pero non se pudo levar
a cabo porque esta distinción era levada polo que fora embaixador español
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Ramiro de Maeztu, co motivo da súa visita ó Centro na súa viaxe pola
Patagonia. Por este motivo reuníronse os socios para tratar sobre a modi-
ficación do acordo polo que se lle concedía o título principal de honra a
personas “sin merecimientos y anónimos, como son... los futuros embajadores
de España, que no han hecho ni han de hacer ningún beneficio que les de dere-
cho a ello y que por último, la indiferencia, poco o ningún interés que en esos
señores pueda despertar el ostentar ese título, debe ser motivo suficiente para no
serle otorgado nunca”.

O novo local do Centro Galego pronto comenzou a ser sede de dis-
tintas reunións sociais como as organizadas polo Club Hispanoamericano,
a Sociedade Cosmopolita de Socorros Mutuos, a Sociedade Chilena de
Socorros Mutuos, entre outras. Neste aspecto, a actuación non difire da
do seu centro homónimo de Comodoro Rivadavia, onde o aluguer do seu
local constituía unha das fontes máis importantes de ingresos.

Como curiosidade podemos dicir que no mes de outubro do ano
1931 decidiuse a compra dun piano para a celebración das festas que regu-
larmente tiñan lugar no Centro, destinando para a mesma un 30% das
ganacias líquidas que resulten das actividades festivas seguintes.

Debido ás constantes peticións doutras institucións para contar co
salón do Centro Galego, éste resolveu que tódolos seus socios terían acce-
so libre ó local social, nas festas a realizar por institucións alleas, para pre-
miar así ós socios e estimula-la afiliación doutros novos.

Os lazos con Galicia sempre estiveron presentes para estes emigran-
tes asentados tan lonxe da súa terra. Por eso, cando no verán de 1932 reci-
biron a solicitude de D. Gumersindo Busto, director en Bos Aires da
Biblioteca América (fundada por el mesmo para a Universidade de
Santiago de Compostela), pedindo 25 pesos para a compra de libros con
destino a dita institución, a resposta do Centro Galego non se fixo esperar
xa que consideraban que debían contribuir ó sostemento de tódalas obras
que dunha ou doutra forma contribuiran a enaltece-los valores de Galicia.
Tamén colaborou este Centro con entidades benéficas locais destinando
para elas parte dos beneficios que se acadaban cos festexos, entre elas esta-
ban a Sociedade de Beneficiencia de Río Gallegos, a Cooperadora Escolar,
os Bombeiros Voluntarios...
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No ano 1934 lévanse a cabo melloras no Centro, que xa tratara de
ser ampliado no ano 1932 sen éxito pola falta de cartos, como a compra
dunha cociña e a instalación de luz eléctrica, con elas aumentaron as
comodidades para os socios do Centro. Pero non só foron as festas o único
campo de actuación, como noutras tantas institucións irmáns espalladas
pola xeografía arxentina e americana, o Centro Galego tamén velou polo
benestar dos seus afiliados e por esta razón tería lugar á solicitude ó Centro
Galego de Bos Aires para poder empregar os servicios hospitalarios que o
gran centro bonaerense tiña na capital.

O Centro Galego conta con cinco categorías ben definidas de
socios: activos, beneficiarios, protectores, vitalicios e honorarios.

Hoxe como nos primeiros tempos os seus actos consisten na divulga-
ción para os máis xoves, que así poden coñece-la historia e cultura da terra
dos seus pais. Ademáis, a institución goza dun grande prestixio polas súas acti-
vidades e espiritu solidario que caracterizou ó Centro dende a súa fundación.

Dentro da colonia de emigrantes galegos en Río Gallegos, a comar-
ca de Fisterra tamén estivo ben representada, empezando polo promotor e
primeiro presidente, o corcubionés Benigno Lago, e seguindo por algúns
dos seus socios fundadores, aqueles que contribuiron co seu traballo per-
sonal a levanta-lo edificio que acolle ó Centro. Deses personaxes, anóni-
mos na meirande parte dos casos falaremos máis tarde, porque non pode-
mos deixar de falar de Río Gallegos, sen dar algúns apuntes sobre dúas
figuras que darían moito que falar naquelas latitudes austrais, aínda que
ben é certo que por diferentes motivos. Estamos a referirnos a Antonio
Soto e o doutor Benigno Carro.

Antonio Soto, ferrolán de nacimento, desembarcou en Río Gallegos
cunha compañía de teatro, aínda que non viña como actor, disposta a levan-
ta-los ánimos dunha poboación illada, e abofé que o conseguiu pero non pre-
cisamente polo seu espectáculo teatral... Previamente emigrara ca súa familia
desde Ferrol cara Bos Aires onde voltaría a Galicia, pero o medo ó recluta-
mento para a guerra de África, acabaría por levalo de novo a América.
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380 Este tema foi levado ó cinema na película de Hector Olivera “La Patagonia Rebelde”, baseada no
libro de Osvaldo Bayer, Los vengadores de la Patagonia trágica.



Establecido en Río Gallegos, pronto empezaría a dirixi-la Sociedade Obreira
e logo un movemento sindical intergremial con miras a paraliza-la actividade
da zona. Os resultados non se fixeron esperar, e os obreiros, cansos da explo-
tación a que estaban sometidos, iniciaron unha serie de folgas nos anos 1921
e 1922. As primeiras peticións de comida e vivenda dignas xunto, como non,
cunha subida de salarios acabaría por converterse nunha acción armada que
puña en entredito a soberanía dun territorio, que como xa fixemos mención,
ambicionaba Chile, apoiado ocultamente polos británicos que tantos intere-
ses tiñan no comercio da lá. O conflicto creado acabou mal cando dende Bos
Aires chegou o coronel Varela e as súas tropas que dun xeito implacable e sen
ningún respeto pola vida cometeron auténticas monstruosidades como fusilar
ós obreiros cando se entregaban, eso sí, facéndolles cavar previamente as
covas nas que serían enterrados, ou, cando o tempo apremiaba, envolvendo
os seus corpos en mantas ás que logo se lles prendían lume380. Nestas circuns-
tancias, Soto logrou escapar cara Chile, onde nunca sería denunciado nin
devolto ás autoridades arxentinas, quizáis porque a meirande parte dos fusila-
dos eran chilenos. En Chile, formou parte da Federación Obreira
Magallánica e tamén tivo un restaurante anarquista onde só pagaba quen tiña
con que facelo. Tamén foi o responsable da fundación do Centro Galego de
Punta Arenas pero a súa entrada na historia deberíase ó feito de selo incitador
dun movemento revolucionario de triste recordo polos resultados tráxicos
nos que acabou e que levan, aínda hoxe, a que as feridas destes acontecemen-
tos estén sen curar.

O outro personaxe, D. Benigno Carro, nada ten que ver con
Antonio Soto, nembargantes, tamén el deixou a súa pegada en Río
Gallegos, se ben con resultados moi diferentes, xa que a colectividade
galega debeulle moito a este compostelán do que na actualidade se está a
preparar unha interesante biografía.

Nado en Santiago o 5 de novembro de 1886, era fillo dun maragato
de Santa Colomba de Somozas. No ano 1902 xa era bacharel e logo, no
seu paso pola universidade, serái compañeiro na facultade de Medicina de
Castelao. No ano 1910 emigrou a Arxentina, como tantos galegos, e non
sería ata o ano 1917 cando se asenta en Río Gallegos. Alí sería médico
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para todo e todos: xeneralista, tocólogo, traumatólogo, analista, radiolo-
xista, e ata, odontólogo, xa que naqueles tempos, os dentistas só se ache-
gaban ata Río Gallegos, cando as neves cedían381.

Incansable na súa traxectoria vital acadou numerosos recoñecemen-
tos e morreu ós noventa anos, case que co posto, como cando chegara á
Arxentina. Ó igual que Soto daba de comer a todos cantos ían ó seu res-
taurante aínda que non poideran pagar, o doutor Carro curaba a cantos
enfermos lle ían a pedir axuda. Aínda así, logrou facer cartos, pero unha
decisión errada, invertiu en marcos alemáns, acabou cos seus aforros ó
remata-la II Guerra Mundial. Con todo, tivo para viaxar a Europa varias
veces e ata comprou un luxoso coche en Punta Arenas que traería a
Santiago nunha das súas viaxes. Estamos, sen dúbida, ante un personaxe
polifácetico que ademáis da mediciña e de ser un dos fundadores do
Centro Galego dando ademáis os terreos para o emprazamento do futuro
local da institución, como xa vimos, tivo cargos como os de concelleiro,
intendente ou axente consular. Pronto, cando se publique a súa biografía,
poderemos coñecer máis datos deste benefactor da colonia galega en Río
Gallegos.

O noso derradeiro punto é o de prestarlle atención ós emigrantes
dunha zona galega ben representada nas terras patagónicas: a do fin da terra.

Fisterráns na Arxentina: unha segunda patria. 

Os galegos da comarca de Fisterra dispersos por diferentes puntos da
xeografía arxentina trataron sempre de relacionarse, tanto entre eles
como coa súa terra. Un dos medios máis eficaces que tiveron ó seu alcance
para levar a cabo estes obxectivos foron as revistas que publicaron as dis-
tintas asociacións. Non temos constancia de que o Centro Galego de
Comodoro publicase a súa propia revista, pero sí sabemos que mantiña
unha especie de corresponsalía coas asociacións “irmáns” radicadas en Bos
Aires, especialmente coa Asociación Benéfica Cultural Hijos del Partido de
Corcubión e coa Sociedad Finisterre en América. Ademáis destas dúas tamén
existía a Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía. Estas asociacións
radicadas na capital contaron cunha importante masa social e aínda per-
duran, polo menos as dúas primeiras, hoxe en día, se ben a segunda sufriu
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unha escisión en datas recentes dando pé o nacemento dunha nova aso-
ciación baixo o nome de Fisterra Unida. 

Foi a través das revistas destas institucións como os galegos radicados en
Comodoro poideron seguir en contacto coa súa terra. Un exemplo atopámolo
na revista Finisterre, publicación de carácter mensual e órgano da Sociedade
Finisterre en América. Esta sociedade fundouse o 15 de agosto do ano 1926,
polo tanto, tres anos despois do Centro Galego de Comodoro, escollendo
tamén un día sinalado para os propios emigrantes, a festividade da Virxe da
Xunqueira, patrona de Cee e festa de moita sona en toda a comarca.

O día 3 de febreiro de 1929, oito mariñeiros fisterráns morreron afo-
gados víctimas dun temporal. Este feito, tristemente, era bastante habitual
por estas latitudes. O mar embravecido da Costa da Morte, cóbrase tódolos
anos o seu número de víctimas, polo xeral xoves mariñeiros que pasan a
engrosar a longa lista daqueles que deixaron a súa vida baixo as súas augas.
Nos tempos actuais, con boas embarcacións e un magnífico porto de abri-
go, a seguridade dos mariñeiros modificouse sustancialmente pero na pri-
meira metade deste século as condicións eran ben distintas.

O certo foi que este tráxico acontecemento pronto foi coñecido polos
veciños fisterráns en Arxentina e así, a solidaridade dos emigrantes comenzou
a producir os eus primeiros resultados nun “Festival Pro Familias Náufragos de
Finisterre”382. O primeiro dos festivales tivo lugar o día 4 de xullo de 1929,
sendo o beneficio líquido de 213.5 pesos, cantidade que lles debeu parecer
pouco ós promotores que a xustificaron “por las inclemencias metereológicas del
día que restaron concurrencia al acto”383. Pero a noticia tamén chegou ata a
Patagonia, ó outro confín da terra, onde un grupo de fisterráns asentados en
Comodoro Rivadavia tamén se sumaron a iniciativa. A comunicación enviada ó
presidente da Sociedade Finisterre en América expresábase nos segintes termos: 
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382 As actividades levadas a cabo polos emigrantes fisterráns en solidaridade cos seus coterráneos foron
obxecto dun especial tratamento na revista Finisterre. Vid. O número 28 da citada revista, correspon-
dente ó mes de setembro do ano 1929. Dende aquí, queremos amosa-la nosa gratitude a D. Ernesto
Insua polas facilidades dadas á hora de consultar esta revista, así como outra bibliografía, ademáis de
poñernos en contacto cunha serie de emigrantes fisterráns retornados co fin de falar con eles das súas
vivencias na aventura americana, das que estamos a dar  conta ó longo deste capítulo.

383 Finisterre, 28, Buenos Aires, 1929, p. 14.

384 A lista completa pódese ver na páxina 15 do número 28 da citada revista.



“En Comodoro, en la Asamblea General celebrada el dos de marzo... fue
propuesto y acordado por unanimidad una suscripción a favor de la familia de las
víctimas... Inicióse de inmediato la de Comodoro Rivadavia, Km. 3 y Km. 4, de la
forma siguiente. El producto de esta suscripción será remitido antes del día treinta
del corriente mes de junio a la Sociedad Finisterre en América, para que juntamente
con la llevada a cabo en Buenos Aires sea remitido a las familias de las víctimas”.

A continuación aparece unha lista formada por trinta e cinco per-
sonas que lograron xuntar 157 pesos (aparece desglosado o que aportou
cada un). Os apelidos máis repetidos entre estos emigrantes son típicos de
Fisterra: Insua, Velay, Quintas, Marcote, Traba, Santos..., aínda que hai
algúns casos como os de Tomás Baymlly ou Juán Diccemdez que clara-
mente fan referencia a emigrantes europeos384, compañeiros de traballo
dos galegos e que tamén se suman a unha causa humanitaria como esta.

Así o total recadado elevouse ata os 370.5 pesos (equivalentes a unhas
1.070 pesetas) que foron enviadas mediante un xiro do Banco de Galicia y
Buenos Aires contra a casa de D. Manuel Traba Lorenzo, dirixido ó alcalde
Matías Escariz Mendez e ó secretario Desiderio Paz Figueroa, co fin de que
eles se encarguen de que os cartos cheguen ós seus verdadeiros destinatarios. 

Por si estes cartos foran poucos, os emigrantes decidiron facer unha
nova colecta e por eso celebraron outro festival o día 29 de maio de 1929
no Teatro Roma de Avellaneda, que deixou como beneficio 401.8 pesos,
cantidade á que se lle engadiría o recadado por moitos dos mariñeiros fis-
terráns que traballaban nos barcos que facían a rota do Sur. Entre 144 per-
sonas que aparecen dando donativos, case sen temor a errar, poderíamos
afirmar que aproximadamente 130, o que é o mesmo, en torno a un 90%,
eran mariñeiros fisterráns. As recadacións, dun modo resumido foron
como seguen385:

NOME                      PESOS    DONANTES       NOME                     PESOS      DONANTES

Vapor “Buenos Aires”      71              28               Vapor “Atlántico”            73                 21

Vapor “Asturiano”            52              19               Id.“Comodoro Riv.”       124                 19
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Id. “José Menéndez”         24                6               Vapor “Madryn”               23                   8

Capital Federal               198              31               Puerto Sta. Cruz                 3                   1

Sen especificar                  54              11               TOTAL                          622               144

Entre o aportado polos fisterráns que traballaban nos diversos vapo-
res que ían ó Sur e os donativos recadados en Bos Aires chégase á sumar
1023. 8 pesos, que ó cambio con España viñeron a supoñer 2.976 pesetas,
xiradas ó Banco de Manuel Miñones con destino ó alcalde para que a
colecta se distribuira por partes iguais entre os oito herdeiros legais dos
finados. Esta cantidade sumada ca recadada no anterior festival provocou
a satisfacción dos emigrantes que deste xeito síntense máis apegados a súa
terra, da que están tan lonxe, podendo considerarse como emigrantes por
partida dobre; primeiro por estar noutro continente e logo porque dentro
do mesmo, están dispersos por diferentes lugares386.

En definitiva, a labor dos emigrantes en axuda dos seus veciños plas-
mouse neste caso concreto nunha cantidade superior ás 4.000 pesetas,
cifra a ter moi en conta para a época a que nos estamos a referir. Ademáis
destas obras, estas institucións naceron coa finalidade de dar cobertura de
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386 Congratulándose todos pola boa obra feita, xa que se cumpriron os fins social e humanitario conti-
dos nos Estatutos da Sociedade, a revista Finisterre tamén se suma ós eloxios “...de aquel grupo de hom-
bres que en feliz hora lanzaran poderosas bases de tan humanitaria obra, llevando a la práctica su patriótico
ideal que había servido para atraer y unir en fraternal lazo a todos los hijos del pueblo, dispersos de muchos
años por el dilatado continente Sud Americano...”. Vid. Finisterre, nº28, Buenos Aires, 1929, p. 2.

387 Vid. Finisterre, 22, Buenos Aires, 1928, p. 4.

388 “...sentida la necesidad de aportar un mayor beneficio a los asociados, facilitándoles la conveniencia de que
puedan ser atendidos en el benemérito Hospital Español... dicha conveniencia consistiría en que fueran los
señores asociados atendidos en dicha casa de salud a la sola presentación de una carta de nuestra sociedad...
Para dicho acercamiento entre la “A.B.C.” y el hospital de refuncio, la Junta Directiva aprobó en su última
sesión y, ahora, os aconseja a vosotros lo aprobéis, el proyecto de acordar una cuota anual de $100 al Hospital
español, pués servirá como buen camino para fomentar la beneficiencia que redundará en propio beneficio, por-
que, de tal hacerse, los socios de la “A.B.C.”, no serán simples desconocidos, sino asociados de una institución
que contribuye a la práctica del mutualismo benéfico...”. Vid. Alborada, 74, Buenos Aires, 1933, p. 18.

389 Ramón Traba, fisterrán socio da Sociedade Finisterre en América contounos que “...non era socio do
Centro Galego porque nós pola nosa Compañía xa tiñamos sanatorio, seguro, todo completo... Ademáis tíña-
mos o sindicato marítimo que nos proporcionaba dentistas, médicos... Se traballara nunha empresa apunta-
ríame primeiro no Centro Gallego porque alí estaban moi ben atendidos os gallegos e fixeron grandes obras.
Traballaron moito e estaban moi ben considerados...”. Entrevista a Ramón Traba.



todo tipo ós seus asociados. Así, esta Sociedade “sostiene una biblioteca
cuyos volúmenes donados en su totalidad por los afiliados, sobrepasan la canti-
dad de 500... Auspició y viene auspiciando con positivos resultados, festivales
benéficos..., publica una revista mensual que como órgano de la Sociedad, con-
tribuye al amyor estrechamiento entre todos los componentes radicados en la
Capital Federal, puertos de la Patagonia, provincias del Norte Argentino,
España, Puerto Rico, Filipinas y República Oriental del Uruguay, Chile,
Méjico, Cuba, y Estados Unidos del Brasil y Norte América”387. 

Ademáis, non podían faltar as prestacións de tipo sanitario388, ver-
dadeiro motor destas institucións e que levaron a maioría dos galegos a
estar afiliados a algunha delas, cando non ocurría o caso de estar afilia-
do a máis dunha389. Unha carta do sete de agosto de 1929, enviada
dende San Antonio del Oeste por Ángel Fernández Formoso é reflexo
da gratitude e estima que os emigrantes teñen pola labor que desenro-
lan estas asociacións390. 

O festival benéfico do que falamos non foi un caso aillado na labor
destas institucións, do mesmo xeito que tantos emigrantes galegos, a obra
cultural e benéfica dos emigrantes da comarca de Fisterra deixaría a súa
impronta na terra que os viu nacer. Así, por exemplo a A.B.C. Hijos del
Partido de Corcubión promovería a creación de escolas en diversas aldeas,
concretamente, en Nemiña (concello de Muxía), Pasarela (Vimianzo),
Suarriba (Fisterra) e en Estorde (Cee)391.

Pola súa banda a Sociedade Finisterre en América, tamén velou polos
intereses da súa terra, seguindo de preto ó acontecer diario das novas que
pasaban en Galicia. Así, no ano 1928 a prensa arxentina faise eco da cam-
paña iniciada polos emigrantes para a consecución dun porto de refuxio
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390 “...con suma atención y activa diligencia todas las gestiones necesarias para mi ingreso en el hospital Español,
meritoria institución que enaltece la labor y esfuerzo desarrollado por nuestra colectividad... únese a mi voz de
agredecimiento, la de una esposa y dos hijos que profundamente reconocidos a la Sociedad Finisterre en
América, formulamos los más fuertes y sinceros votos por que el éxito más lisonjero corone la obra emprendida
por tan benemérita como necesaria Institución”. Vid Finisterre, 28, Buenos Aires, 1929, p. 16.

391 “En ellas, los niños antes analfabetos reciben ahora la enseñanza primaria, el pan del espíritu, de la que es
paladina nuestra sociedad”. Vid. Alborada, 74, Buenos Aires, 1933, p. 18.

392 Esta iniciativa mereceu a atención de La Razón (17-8-1928), La Prensa (17-8-1928), El Diario espa-
ñol (18-8-1928) e El Correo de Galicia (26-8-1928). Vid. Finisterre, 22, Buenos Aires, 1928, pp. 3-5



en Fisterra392. As peticións dun porto para Fisterra xa se producen dende
inicios do século XX pero non se obtiveron repostas satisfactorias por
parte da administración española. Con data 10 de novembro de 1927 a
Sociedade Finisterre dirixiuse ó Goberno español para solicitarlle que entre
os numerosos portos pesqueiros a crearse fose incluido o de Fisterra, peti-
ción que sería reiterada, por medio dun cablegrama, ó ano seguinte con
motivo da celebración do Consello de Ministros na cidade de A Coruña
o día 15 de agosto de 1928:

“Ochocientos marineros naturales de Finisterre, reunidos bajo el patro-
cionio de la Sociedad Finisterre en América, coincidiendo con la visita de V.E.
a Galicia, reiteran su solicitud encareciendo la construcción de un puerto de
refugio en Finisterre, ansiando la mayoría retornar a la patria y contribuir con
honrado trabajo a su engrandecimiento. Esperando que escuchéis nuestra máxi-
ma aspiración, saluda a V.E. Graiño, presidente” 393.

Nun artigo aparecido no periódico “El Diario Español”, atopamos
unha descripción bastante real do que era a vida en Fisterra no primeiro
tercio do século XX394, visión que puidemos contrastar cos testemuños de
emigrantes retornados:

“Ibamos moi esclavisados, aquí tamén peleamos co mar igual que na
costa do Sur, cos jolpes de mar en Cala Figeira, descalsos a pescar as xardas, a
todo, aquí xa fomos moi esclavisados, antes de marchar vivíase da pesca, do
mar... os primeiros sapatos creo que os tiven ós 15 anos ou 16 ... Aquí vivíase
todo da pesca e o que tiña uns terreiños poñía unhas patacas e coles, pero aquí
vivíase sempre do mar, todo cuanto hai levantado neste pueblo, todo, é do mar
e das Américas.... hai moita xente de Fisterra alá, creo que hai tres Fisterras
alá. Polo ano cincuenta aquí non había nada, non había nin muelle, ó chegao
o inverno collíamolas lanchas hasta as calles e xa non iban en todo o inverno
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393 Ibidem, p. 4.

394“El pueblo vive en su totalidad de la industria pesquera... Los habitantes del pequeño pueblo, desde tempra-
na edad dejan la escuela para iniciarse en las rudas faenas de la pesca...”. Vid. Finisterre, 22, 1928, p. 3. 

395 Entrevista a Ramón Traba Escaris, emigrante na Arxentina nacido en Fisterra no ano 1919. Emigrou no
ano 1951 e voltou no ano 1977. A entrevista realizouse na Casa do Concello de Fisterra o día 4 -4-1998. 

396 Entrevista a José Lago Traba (Sr. Pepe do Mariquito). Naceu no ano 1906 en Fisterra e emigrou a
Arxentina no ano 1930, en plena crise económica. Voltou no ano 1958. A entrevista realizouse no
seu domicilio o día 4-4- 1998.



para abaixo. Eran uns meses moi malos, non se salía ó mar e pasabase hambre,
necesidad...”395.

“Todo o mundo iba para Argentina, era as Américas que había... A vida
aquí estaba moi mal, a pesca, os remos... non había... no inverno non se salía
ó mar e quedabamos a apañar patacas e no vran ibamos nos barcos do pincho...
traballaba no vran á sardiña pero valía pouco, había pouco movimiento, era a
vida que había, era unha rutina...”396.

Como se pode comprobar, a petición dun muelle feita a Primo de
Rivera non tivo resultados e habería que esperar case outros trinta anos,
xa que o muelle non se fixo ata finais dos anos cincuenta, para que os
mariñeiros de Fisterra viran cumprido o seu soño. Será a partir deste intre
cando o pobo vai medrando e cambiando a súa situación, tanto pola
mellora que se irá experimentando en toda España como polos cartos que
enviaban os emigrantes. Un deles contános o que sentíu cando voltou por
primeira vez dende que partira cara Arxentina:

“Vin a pasear no 62 ca muller e cando vin ós rapasiños co bocadillo na
man e xa calsados con sapatillas foi unha alegría para nós... Nós marchamos
naquela era descalsos e con moita miseria. Penso que moitos morreron e que
se lle pagasen o pasaje non volvían pensando que todavía esto era como aquela
vez...”397

Os emigrantes de Fisterra na Arxentina ocupáronse principalmente
en traballos relacionados co mar, tanto como mariñeiros na rota de Bos
Aires ó Sur como na propia descarga nas costas patagónicas. Do primeiro
aspecto xa fixemos algunha referencia cando falabamos dos donativos
recadados para ós familiares dos náufragos do ano 1928. Puidemos ver
como era moi importante o número de fisterráns empregado neste traba-
llo. Un exemplo entre tantos é o de Agustín Velay Domínguez “o mañón”.
Naceu en Fisterra no ano 1919 e con trinta anos emigrou á Arxentina.
Nesa época, 1949, os seus país xa estaban instalados en Río Gallegos; a súa
nai foise no ano 1942, en plena II Guerra Mundial, reclamada polo seu
home que xa levaba moitos anos na Arxentina traballando de barqueiro
no lago Argentino. Agustín quedouse a vivir en Bos Aires, mentras non
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397 Entrevista a Ramón Traba.



conseguiu a libreta de embarque, traballou no porto ó longo duns meses
nunha barraca cargando lá para a Compañía Importadora e Exportadora
da Patagonia. Traballou sete anos no vapor “José Menéndez”, que facía a
rota entre Bos Aires e Río Gallegos, levando carga e pasaxe. A tripulación
dos barcos era na súa maioría galega: “... casi todos eran de Finisterre, si
habia gallegos para ir no iban argentinos... Llevaba el barco nueve peones de
playa en la bodega, ocho marineros y el patrón de lancha que llevaba un foguis-
ta. Después el capitán, tres oficiales, oficial de máquinas, jefe de máquinas y
tercer oficial de máquinas, en total cerca de unos treinta hombres... Era un
barco de los más grandes, los dueños eran asturianos y la mayoría de los mari-
neros eran de Finisterre y Sardiñeiro. De los cargos, el único gallego era el con-
tramaestre de Corcubión, el resto eran argentinos. Sin embargo la marinería no
era argentina, aunque los sindicatos querían meterlos pero no rendían y el capi-
tán no los aceptaba diciéndole a los sindicatos que los gallegos tomaban como los
argentinos pero se presentaban al trabajo.... El trabajo era muy duro...398.

A sona de traballadores e honrados dos mariñeiros fisterráns399, aparte de
facer os traballos máis duros que ninguén quería levará ós emigrantes a mono-
polizar en boa medida o traballo nas costas do Sur, tanto no transporte como na
propia descarga. Así o poñía de manifesto “El Diario Español” no artigo xa
citado con anterioridade: “...nuestros puertos del Sur también carentes de
refugios y atracaderos deben a los humildes y heroicos marineros finisterranos
una gran parte de su progreso, pues dado lo crudo de su clima y lo agreste de la
costa, no hay muchos marineros de otros puntos de Europa que a esta navega-
ción quieran dedicarse... La marina mercante Argentina que se dedica a la
navegación del Sur, lleva en su mayoría como tripulantes a hijos de este pueblo,
quienes hacen a la vez las pesadas faenas de descarga en aquellos lejanos puertos
y la que se practica por lo general a hombros con la marinería de a bordo,
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398 Entrevista a Agustín Velay. Na actualidade segue residindo en Quilmes, Bos Aires, aínda que pasa
grandes temporadas en Fisterra. A entrevista tivo lugar na Casa do Concello de Fisterra o día 4-4-1998.

399 “Os traballadores gallegos tiñamos moito prestixio, para conseguir plaza nun barco tiñamos preferencia,
sempre fomos moi respetados, os de Fisterra máis que ninguén, había cinco argentinos e un gallego e a plaza
era para el, non por nada senón porque nos xa estabamos moi acostumbrados ó traballo, aquí tamén había
que pelear co mar...”. Entrevista a Ramón Traba Escaris.

A laboriosidade e a honradez son algunhas das características que mellor definen ós emigrantes galegos.
Neste sentido,véxase, AMARELO: 1995, pp. 20-21. 

400 Finisterre, 22, 1928, p. 3.



debiendo estos en las también peligrosas playas internarse en el mar con el agua
hasta el pecho para efectuar la ruda faena en medio de la rompiente de las olas,
y muchas veces a una temperatura, como sucede en la estación de invierno, de
varios grados bajo cero...”400.

Aínda que o artigo non está exento de certo partidismo e propagan-
dismo en prol da Sociedade Finisterre en América e dos seus asociados, o
certo é que o que nel se conta aproxímase moito ó que nos contaron os
emigrantes. O traballo de descarga da mercancía tiña que ser a man, debi-
do á falta de infraestructuras portuarias nos portos patagónicos, no mar,
aproveitando a baixada da marea que só dura unhas horas, por eso o tra-
ballo había que face-lo ca maior rapidez posible. A carga pasábase as “cha-
tas”, unha especie de gabarras nas que se levaba a mercancía ata a praia,
onde tería que voltar a ser cargada esta vez para as carretas. A dureza deste
traballo é contando case coas mesmas palabras polos distintos emigrantes:

“En Bos Aires cando tiña a licencia xa me viñeron a buscar dous de
Fisterra para traballar na costa de Sur. A mercancía desde Buenos Aires iba
toda por mar, non había ferrocarril nin había muelles. Para descargar había que
espera-la marea... oh, era un taballo moi malo...”401.

“En el José Menéndez, el barco no atracaba, se hacía un trasbordo de
carga a lanchas, era un trabajo bravo y con una lancha del buque a carbón
hacía de remolcador. Se llevaba de todo: alimentos, vestidos, pasaje... Había
mucho viento de tierra, el viento del Sur venía de afuera, era peligroso trabajar
allí. Los peones de tierra carretaban la carga al hombro, por el agua porque la
playa quedaba muy lejos...”402.

“Traballei na plaia porque os barcos traían mercadería e non había mue-
lle, entonses as compañías máis grandes que había eran dúas: unha era a
Anónima e outra a Argentina. Tiñan os puestos no mismo Río (refírese a Río
Gallegos) e alí o barco atracaba e descargaba á chata e despois en terra descar-
gábase ó lombo como uns sesenta metros ou máis aproveitando a marea baixa
porque así quedaban as chatas en seco... Despois de cargadas, o barco tiña
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401 Entrevista a Ramón Traba Escaris.

402 Entrevista a Agustín Velay Domínguez.

403 Entrevista a José Lago Traba.



unha lancha que facía de remolcador á plaia... era un traballo moi apurado por-
que había que traballar por mareas... Algúns barcos como o Josefina tiñan cha-
tas chicas, tiñan tres chatas e descargaban... xa traían xente. Os barcos grandes
non, tiñan os puestos... había un aviso: mañá chega barco, chatas a flote e
¡listo!. Eramos catro chateros e mailo patrón, as chatas levaban unhas cen tone-
ladas... Traballaría uns dous anos ou así, era donde ganabas algo pero só cando
traballabas, desde que che avisaban xa estabas ganando (aínda que houbera
unha avería...)”403.

“No había puerto, había que atracar con las chatas para la descarga a las
playas; las chatas eran unas barcazas sin quilla..., planas por abajo... iban
hasta la orilla de la playa y luego allí se montaba una especie de caballete con
unos tablones y se descargaba... era un trabajo de negreros”404.

Como xa dixemos, os galegos da comarca de Fisterra e máis aínda no
caso dos propios fisterráns traballaron nos barcos. Nas tarefas do campo
era máis dificil atopalos pero un caso que nos sirve para ver como aínda
nos anos trinta se estaba a “coloniza-la” Patagonia é de D. José Lago Traba
que emigrou a Bos Aires no ano 1930, cando a capital estaba en plena
crise e o paro era algo cotiá405. Ante esta situación e como “levei unha carta
de D. Emérito para Benigno Lago de Corcubión que tivera barcos en Río
Gallegos e tamén era jefe de aduanas alí”406, decidiuse por ir probar sorte ás
terras do Sur. Como se pode comprobar unha vez máis, as cadeas migratorias
están detrás da nosa emigración; cando non era a propia familia eran as per-
sonas influíntes, neste caso o médico de Fisterra, cuñado do propio Benigno
Lago, quen favoreceu a emigración de moitos dos seus veciños. D. José traba-
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404 Entrevista a Luis Santamaría Rivas o día 13-6-1998 no concello de Fisterra. Luis naceu no ano 1940
en Santa Cruz como consecuencia do feliz reencontro de seus pais tras dez anos de separación. O seu
pai saira de Fisterra no ano 1929, deixando en Galicia á súa muller e a un fillo de catro anos. Estes
emprenderían a viaxe a Arxentina pouco despois de rematada a Guerra Civil no ano 1939.

405 Ver nota 94.

406 Entrevista a José Lago Traba.

407 “Era unha casa de comercio grandísima, era coma unha lonja... a lana de borrego e oveja que viña do
campo depositábase ahí e os compradores viñan a comprar ahí: japoneses, mejicanos, holandeses... Eu tiña 8
homes conmigo, chilenos...”. Ibidem.

408 “Ven o gerente de Buenos Aires e chamoume dandome cen pesos cada mes e podía seguir ir traballando ás
chatas ou se me salía unha chanca en outra compañía. Cando o capataz morriu nombráronme a min...”.
Ibidem.



llou nunha facenda para a Compañía Hamburgo, de capital alemán. Era unha
casa de comercio que se adicaba á venta de carbón e lá, entre outros produc-
tos407, e gracias ó capataz, que era conocido seu, foi como empezou a traballar
alí, deixando o duro traballo das chatas, aínda que nun primeiro momento lle
ofreceron a posibilidade de combinar os dous traballos408. A vida nas estancias
dos campos patagónicos é contada por el nuns termos que nos recordan ós do
“far west”, cunhas terras divididas en lotes e postos de vixilancia para cuida-
lo gando. Un traballo moi solitario que só se vía alterado pola chegada dos
vendedores ambulantes que nalgunhas ocasións tiñan que recorrer ó simple
troco de artigos, dada a escasa capitalización destas terras:

“Nas estancias do campo o que menos tiña eran catro leguas (era o que
prestaba o dono a quen o solicitaba) pero como todo, o que máis podía, máis
acaparaba, había quen tiña hasta setenta leguas... Nestas estancias había pues-
tos ós que hai que darlle víveres para todo o ano porque despois ven o inverno
e quedan aislados pola neve. Tamén había a casa dos peóns e aparte á do capa-
taz e todo eso... ¿Sabes quen eran os que facían máis cartos alí? Os “mercachi-
fles”, que eran como os afiladores, iban polas estancias vendendo os rechazos
que non se vendían no pueblo porque no campo pasaba todo: roupa pasada de
moda, zapatos... Si había diferencia ou cando os peóns non tiñan cartos, pagá-
banlle con plumas de avestruz, pieles de zorro...”409.

Cando mellor lle ían as cousas decidiuse a voltar, no ano 1958, por-
que, nas súas verbas, “lle quixen sempre ben ó pueblo, había unha casa en
venta e compréina...”. Pódese dicir, pois, que foi máis forte o amor pola súa
Fisterra que a riqueza en lonxanas terras. 

Con estes testemuños dalgúns emigrantes fisterráns nas terras aus-
trais (Comodoro Rivadavia, Santa Cruz e Río Gallegos), quixemos dar a
coñecer unha pequena parte das súas vidas, semellantes en moitos aspec-
tos ás de tantos emigrantes desta zona na Patagonia. A emigración acaba-
ría por marca-los para sempre polos moitos atrancos que dende un primei-
ro momento tiveron que pasar e polo pouco disfrute que puideron ter nos
seus anos de xuventude, xa que foi nela cando tiveron que empezar lonxe
dos seus unha nova vida. 
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CONCLUSIÓNS.

A emigración, fenómeno sen o que non se pode entende-la historia
de Galicia, foi o resultado dunha serie de procesos aillados, que unidos,
deron lugar a unha sociedade caracterizada por un peculiar comportamen-
to demográfico, unha economía articulada no autoconsumo, un sistema
familiar e sucesorio que favorece a indivisión da propiedade, polo que
favorece a emigración dos fillos non mellorados... Maniféstase, ademáis, a
emigración como resultado da ruptura do equilibrio entre os recursos xera-
dos polo sistema productivo e as necesidades dunha poboación en conti-
nuo crecemento. Así, a nosa emigración a América, sería consecuencia da
crise estructural que sobrepasado o primeiro tercio do século XIX ten lugar
en Galicia debido a pervivencia do sistema de cesión do dominio útil da
terra e a disolución da pouca industria rural doméstica existente, todo elo
no marco dunha poboación que esta a medrar de xeito considerable410. 

Por outra banda, o reducido mercado de traballo galego e as poucas
posibilidades de medrar socialmente dentro dunha sociedade estamentaria
e inmovilista como era a nosa, levou a moitos mozos a probar sorte na
emigración. En moitos casos, estaba detrás o desexo de escapar ás quintas
militares, circunstancia esta que non ten nada de novedoso e que xa era
práctica común no século XVIII.

Tamén contou Galicia cuns mecanismos que posibilitaron primeiro
e reactivaron despois a súa emigración. O feito de que esta se iniciara
pronto e dun xeito continuado acabou por xerar cadeas emigratorias, ó
mesmo tempo que aparecía unha extensa rede de reclutamento, que tivo
nos “ganchos ou axentes de embarque”a súa punta de lanza.
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410 No caso da comarca de Fisterra que aquí se estudou con especial atención, lembramos que a súa
poboación aumentaba nun 33% entre 1828 e 1860.
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CONSIDERACIÓNS

FINAIS

Desde mediados do século XIX, Arxentina comenzará unha nova
etapa no seu, aínda corto, camiñar como país independente. Será a partir
da caída de Rosas, cando a República Pratense abra as súas portas ó
mundo na busca de man de obra para un enorme país case despoboado.

As políticas emprendidas polos diferentes gobernos arxentinos van
ir encamiñadas a atraer man de obra, sobre todo europea, coa que poñer
en marcha o despegue económico do país. Dentro do aporte estranxeiro,
España e, dentro dela, Galicia, tiveron un papel moi destacado, ata o
punto que case a metade dos españois que embarcaron cara Latinoamérica
entre 1882 e 1930, dirixironse ás terras arxentinas.

Na política levada a cabo polas autoridades arxentinas para o
fomento da inmigración pódense distinguir alomenos catro etapas.

Unha primeira abarcaría desde o ano 1853 ata a I Guerra Mundial.
Toda esta etapa sería de claro apoio á inmigración. Momentos suliñables
na mesma serían a promulgación da propia Constitución arxentina no ano
1853, na que se lle abrían as portas a todo o mundo, a Ley General de
Inmigración do ano 1876 que sentou as bases polas que se rexiría o fenó-
meno migratorio nos seguintes anos, que como ben sabemos foron os de
maior intensidade migratoria entre as dúas bandas do océano.

A principios do século XX xa se nota unha certa inquedanza ante
a magnitude que está a tomar a inmigración no país. Aparecen tímidas
medidas de control pero non será ata a I Guerra Mundial cando éstas se
fagan máis evidentes. Xusto cando se acadan as cotas máis altas de inmi-
grantes, a Patagonia seguía ser unha enorme extensión de territorio sen



poboar. Co un 1% do total no Censo de 1914, aínda lle quedaba moito
camiño por andar. Exceptuando algúns enclaves petroleiros, como o caso
de Comodoro Rivadavia, a Patagonia pouco cambiara respecto a cen
anos atrás.

Voltando á política inmigratoria xeral, hai que dicir que será con
posterioridade ó ano 1914 cando se pode falar dunha nova etapa. As con-
secuencias da guerra non foron nada boas para a economía arxentina, polo
que tivo que poñerse un freno a inmigración. Ben é certo que tamén os
propios inmigrantes se deron conta da situación e así moitos buscaron
outras alternativas diante das malas perspectivas de traballo que había na
Arxentina. A partir do ano 1919 terá lugar unha nova etapa de forte
inmigración. As leis arxentinas ían paralelas ás necesidades de crecemen-
to económico do país e así algúns decretos, como o do ano 1916, podían
ser derogados e reimplantados segundo as circunstancias.

Coa chegada da crise mundial do ano 1929 pódese poñer punto e final
a esta segunda etapa que tamén sería de importante inmigración, numérica-
mente falando, se ben xa se nota un certo control por parte estatal.

Será precisamente esta última característica a que domine a seguin-
te etapa que podemos encadrar cronolóxicamente desde o ano da crise
hasta finais da década dos cincuenta . Será o momento de diferentes medi-
das restrictivas por parte dos distintos gobernos ó tempo que se comenza
a favorecer determinado tipo de inmigración que era máis necesaria para
o desenrolo do país, especialmente labradores e técnicos especializados.
Posiblemente, sexa ésta a razón pola que a emigración galega seguiu a ter
tanta importancia nesta etapa na que a emigración española en xeral vai
perdendo intensidade. Galicia, país ruralizado, se tiña algo que ofrecer
eran labradores, ademáis non se debe esquencer a importancia xogada
polas cadeas migratorias que serviron como punto de enlace entre as dúas
terras. Con todo os controis da inmigración e a propia situación interna-
cional teñen como consecuencia que o número de inmigrantes que che-
gan a Arxentina entre 1929 e 1945 sexa moi baixo.

Aínda se podería falar dunha cuarta etapa, entre 1945 e 1960, mar-
cada de novo pola forte presencia de inmigrantes, se ben sempre está pre-
sente o control do goberno que trata de selecciona-la man de obra segun-
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do as necesidades de desenvolvemento do país, tal e como se pode apre-
ciar nos convenios firmados con España. Dende finais da década dos cin-
cuenta os emigrantes europeos comenzan a poñe-los seus ollos en Europa
diante da recesión económica que comenzaran a experimentar os países
latinoamericanos. Cambia o lugar de destino pero non cambian os prota-
gonistas. Os galegos terán agora como destinos preferentes Francia,
Alemaña, Inglaterra e Suiza.

As relacións entre a Patagonia e Galicia comezan no século XVI, a
mesma centuria na que o navegante portugués ó servicio da Coroa
Católica, Fernando de Magallanes, descobre aquelas terras americanas na
súa viaxe na procura dun paso cara as Indias orientais dende as occidentais.
O descubrimento do estreito posibilitará unha serie de expedicións que
dende varios portos galegos, fundamentalmente o da Coruña, tentarán
afianzar unha nova ruta ás illas da Especiería e que tras sonoros fracasos que
delataban as dificultades do proxecto, e a venda daquel arquipélago a
Portugal, rematarán sen ningún resultado positivo. Este primeiro contacto
foi pois se se quere indirecto, xa que as expedicións galegas non tiñan como
fin nin o poboamento do novo territorio nin a súa exploración sistemática,
agás da súa costa como paso de obriga cara ó Océano Pacífico. Tal caracte-
rística será a común para os séculos XVI e XVII na Patagonia, xa que as
dificultades do seu medio físico e a súa pobreza a afastaron das zonas de
expansión do impero español en América, e tan só as tentativas do descu-
bridor de orixe galega Sarmiento de Gamboa no estreito, supuxeron un
verdadeiro proxecto de poboamento, motivado máis que nada por imperio-
sas necesidades estratéxicas da Coroa tras a expedición de Drake.

Así, ó achegarmos o século XVIII pouco cambiara a Patagonia
dende o seu descubrimento, e o seu carácter de territorio virxe o único que
xerara ata aqueles intres foran algúns mitos tan típicos na América colo-
nial como o da cidade dos césares, que alimentaran as imaxinativas men-
tes dalgúns aventureiros. Sen embargo, o novo século traería importantes
trocos para a rexión, motivados fundamentalmente por dúas razóns moi
relacionadas entre si: por unha banda a nova política aplicada ás colonias
ultramarinas polos Borbóns e que implicaba un maior control, en tódolos
aspectos, dos territorios americanos, e por outra, a ameaza británica na
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zona, que podía supor un grave perigo para os dominios españoles no cono
sur. A importancia da Patagonia como chave que pechara as inxerencias
doutras potencias na zona foi o elemento clave para comprender os pro-
xectos ilustrados nos que, de novo, o Reino de Galicia xogará un papel
destacado. Efectivamente, dende Galicia, e máis concretamente dende a
cidade da Coruña levarase adiante un ambicioso proxecto de poboamento
daquelas remotas terras no que se agardaba o establecemento dun impor-
tante número de colonos que, por unha banda, desenvolvesen as súas
labouras agrícolas e, por outra, asegurasen o territorio para a Corona espa-
ñola. Sen dúbida algunha ésta será a tentativa máis ambiciosa de todas
cantas se fixeron ó longo da época colonial, mais non por iso resultou: as
dificiles condicións da vida na rexión e a resposta dos habitantes de
Galicia moito menos positiva do esperado relegaron ó proxecto á nada en
poucos anos.

Tras as tentativas borbónicas, a emancipación da Arxentina a
comezos do XIX non supuxo ningún cambio significativo na rexión, a lo
menos nin a curto nin a medio prazo. Tan só a partir da segunda metade
da centuria o temor dos gobernos arxentinos a unha posible incorporación
da rexión a outro país, ben fora Chile ou mesmo Gran Bretaña, empurrou
a facer unha política de anexión efectiva do territorio; de novo pois son
os obxectivos estratéxicos o principal motor destes intentos colonizadores.
Así a comezos do século XX poderíase dicir que A Patagonia está xa com-
pletamente integrada no conxunto xeral da xoven república sudamerica-
na, iso sí, contribuíndo con ben pouco no aspecto demográfico e sendo,
fundamentalmente, unha ampla rexión nas máns dun fato de grandes
terratenentes adicados á explotación ovina.

Sen embargo, o gran troco demográfico o experimentará a rexión
precisamente no século vinte co gallo do achado no 1907 de importantes
xacementos petrolíferos no entorno de Comodoro Rivadavia, e que con-
vertirá a aquela localidade en poucos anos nun importante foco de atrac-
ción dun denso fluxo migratorio, moi heteroxeneo en canto a proceden-
cias xeográficas, e que se desenvolverá con forza ó longo do primeiro ter-
cio do século. A explotación das ricas reservas petrolíferas comodorenses
trouxo consigo á zona a unha serie de compañías que con maior ou menor
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fortuna desenvolveron unha intensa actividade extractiva, de todas elas
habería que destacar a Y.P.F. (“Yacimientos Petrolíferos Fiscales”): a
empresa estatal é, sen dúbida, a de maior presencia na zona como poñen
de manifesto as estatísticas oficiais da época, xunto a ela outras privadas
de menores dimensións (Astra, Ferrocarrilera del petróleo, etc) comple-
tan un panorama moi dinámico, sobre todo a partir da década dos vinte.
Indubidablemente, a actividade petroleira foi o motor da comarca como-
dorense e o alicerce principal do seu crecemento poboacional, polo que se
facía necesario un estudio da pegada das diferentes colectiviades que con-
figuraban a estructura laboral nos campos petrolíferos. Para tal fin vacia-
mos máis de 9000 fichas de persoal, tanto de YPF entre 1915 e 1933, coma
dunha importante empresa privada, ASTRA, entre 1929 e 1933, co que
os resultados colleitados gozan dunha importante dose de verosimilitude.

Como era de agardar ante os baixos niveis de habitabilidade da
zona, a grande maioría dos traballadores, tanto na empresa privada coma
na pública, non eran naturais da Arxentina; é mais, procedían maiorita-
riamente de Europa, destacando sobre todo as aportacións dos países do
ámbito meditarréneo, fundamentalmente Italia e España, as dúas colecti-
vidades, por certo, con mais peso e tradición no panorama xeral inmigra-
torio arxentino. Concretamente a colectividade peninsular é a máis
importante numéricamente nas instalacións petrolíferas de YPF e a segun-
da en ASTRA, e será un grupo que procederá fundamentalmente da
rexión bonaerense, sendo un caso típico de migración escalonada.
Asimesmo, o inmigrante español tipo que chega a estas instalacións será
o dun home solteiro de entre os 16 e 30 anos, é dicir, lixeiramente máis
xoven que os seus compañeiros estranxeiros, e adicándose ás labores
menos especializadas; é pois un operario de baixa cualificación que ven a
engrosar os postos menos importantes do panorama laboral comodorense.
Tal circunstancia vese agravada ademáis por unha duración na empresa
moi discreta, que se ben non é prerrogativa exclusiva desta colectividade,
o certo é que acentúa o carácter inestable e precario dos empregos ocupa-
dos por españois nas compañías petroleiras.

Non temos apenas, sen embargo, coñecemento das súas proceden-
cias en canto a rexións nas follas de persoal. De tódolos xeitos, os indicios
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atopados nelas corroboran as nosas sospeitas a priori: son os andaluces, cas-
teláns-leoneses e galegos as colectividades españolas máis importantes,
sobre todo a primeira, que destaca con claridade pola súa forza. En canto
ós galegos traballando nos campos petrolíferos, pouco podemos dicir ante
as evidentes doses de ocultación da documentación ó respecto, semella
que a súa cualificación laboral non varía da do resto de españois, é dicir,
estarían tamén na base da pirámide, aínda así, atopamos algunhas teste-
muñas que nos falan de empregos moi vencellados co mar e que, polo
tanto, non suporían un cambio traumatico con respecto ás labouras desen-
volvidas na zona de emisión.

Por outra banda quixemos contrastar esos datos do peso español no
panorama laboral petrolífero coa importancia da inmigración española e
galega en tódolos sectores da vida económica comodorense. Para tal fin
vaciamos a totalidade das partidas de matrimonios do rexistro civil da
cidade entre 1912 e 1933, chegando a unha serie de conclusións, ó noso
xuizo de grande interese, xa que xunto á información sobre chegadas de
homes á zona tamén nos daba a posibilidade de acceder ó estudio da rea-
lidade inmigratoria feminina, un sector moito menos coñecido.

O importante peso do elemento estranxeiro atopado no sector laboral
petroleiro vólvese a repetir neste novo rexistro, cunhas porcentaxes ben
semellantes, tanto no caso dos homes como das mulleres. Asimesmo as pro-
cedencias son tamén coincidentes aparecendo unha vez máis o continente
europeo, e máis concretamente o sul del, coma a principal zona xeradora de
inmigrantes a Comodoro, sendo a comunidade española a máis importante
en ámbolosdous sexos. A consulta do rexistro civil ademais posibilitounos
situar na década dos vinte o momento do inicio do despegue demográfico
da cidade, mercede ó acrecementamento do fluxo migratorio motivado, sen
dúbida, polo despegue da actividade extractiva na zona.

En canto ás aportacións rexionais españolas, atopamos unha coinci-
dencia coas follas de personal en canto as tres protagonistas deste proceso:
Andalucía, Castela-León e Galicia. De todas elas é a comunidade andalu-
za a máis importante, unha colectividade que comeza a chegar masiva-
mente a Comodoro a partir da década dos vinte, é dicir co boom do petró-
leo, e que procede maioritariamente da provincia de Almería, e mais con-
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cretamente dun fato de vilas (Lucaimena de las Torres, Níjar, etc) que se
volcan literalmente en canto a aporte humano nesta etapa, froito sen
dúbida dese cúmulo de interrelacións sociais, económicas e mesmo men-
tais que se adoitan chamar cadeas migratorias. Pola súa parte, os casteláns-
leoneses chegan sobre todo de provincias coma Soria, León, Burgos ou
Ávila. Estas dúas rexións non se atopan a nivel español entre as mais des-
tacadas en canto a aporte cara América no gran período da emigración
europea, polo que traballos como éste veñen a testemuñar a dificultade de
facer grandes resumos globalizadores nun campo tan complexo coma o
demográfico, onde as variacións rexionais poden dar volta completa ás
regras formuladas a nivel xeral.

No que respecta ó aporte galego hai que dicir que asistimos a unha
certa infravaloración do seu peso na documentación comodorense, como
amosa a maior presencia de mulleres que de homes nas actas matrimo-
niais o que, seguramente, ten que deberse a un importante protagonismo
da inmigración de tipo familiar, que oculta a un número importante de
galegos que chegan á localidade patagónica xa casados. Por outra banda
son as provincias do occidente do noso país (A Coruña e Pontevedra) as
principais aportadoras de inmigrantes, sobre todo a coruñesa, pola ubica-
ción no seu territorio do concello de Fisterra, sen dúbida algunha, a zona
máis estreitamente ligada ó movemento migratorio cara Comodoro, por
efecto, como xa acontecía coas localidades almerienses, das cadeas
migratorias.

Tamén aproveitamos a información aportada polas actas matrimo-
niais para facer un estudio do peso dos inmigrantes de orixe española nos
diferentes campos da vida económica comodorense. Así contemplamos
coma a colectividade peninsular non domiña somentes o sector secunda-
rio, que sería o do petróleo, senón que tamén o fai no sector servicios e
mesmo ten certa importancia no primario. É dicir, que se ven a principal
causa da chegada dos españois a Comodoro son os achados petrolíferos, o
feito é que unha vez alí, e tendo en conta as dispares fortunas de cada un
deles, prodúcese unha certa diversificación de actividades, aínda que o
traballo nas empresas petroleiras segue a ser o alicerce principal do mundo
laboral español naquela cidade.
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Por último, en canto a análise dos rexistros de casados, fixemos
tamén un estudio dos comportamentos matrimoniais, tanto do grupo xeral
español como en particular dos galegos. En primeiro lugar habería que
facer referencia á importancia do elemento endogámico en ámbolosdous
grupos, e se ben esas importantes taxas van pasesiñamente reducíndose ó
longo do período, o certo e que a finais del seguen a ser de considerables
proporcións: tanto homes coma mulleres galegos e españois pois prefiren
maioritariamente casar con membros da súa colectividade, tanto da xera-
ción migrante coma cos fillos deles cando o tempo vai pasando. Polo que
respecta ás idades de acceso ó matrimonio, o certo é que, efectivamente,
son altas non só para galegos e españois senón para o conxunto da pobo-
ación comodorense da época, froito do importante desequilibrio nas rela-
cións de masculinidade. De tódolos xeitos, dentro de estas idades elevadas
habería que suliñar que os homes españois, e aínda máis os galegos, casan
a idades máis tempranas que o resto da poboación masculina da localida-
de, aínda que no caso das mulleres galegas prodúcese un retardamento que
as coloca coma a colectividade que máis tardíamente chega ás vodas. Esta
diferencia de comportamento ven dada polas características do movemen-
to migratorio galego cara Comodoro no que se produce primeiramente a
chegada de homes dunha baixa idade para dar paso despois a un proceso
migratorio familiar, polo que as mulleres retardan a súa idade de acceso ó
matrimonio ata a instalación definitiva nas novas terras.

Na enorme trascendencia que acabaría por ter o fenomeno migrato-
rio galego en xeral, hai detrás unha variada serie de factores. Desde logo,
non podemos esquencer como causas que favoreceron a emigración en
masa a precaria situación existente en Galicia como consecuencia da debi-
lidade coa que se sostiña o binomio poboación-recursos. É un punto de par-
tida necesario para que o fenómeno migratorio galego tivera a magnitude
que finalmente acadou. Xa sabemos que hai moitos máis factores que
tamén entraron en xogo, pero estos entraran a formar parte do xogo nun
segundo momento cando o crecemento experimentado pola poboación
desde 1820 aproximadamente empece a crear problemas nunhas aldeas nas
que dominaba un sistema arcaico de economía primaria de pequenos labra-
dores, que en moitos casos traballaban terras que nunha boa parte dos casos
non eran súas. Con esta situación, os fillos non favorecidos nas herdanzas,
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diante da falta de industrias, teñan que buscarse un patrimonio co que
poder fundar unha familia. Así pois, demografía e economía son claves
decisivas para entender a importancia da emigración en Galicia.

Pero, ¿qué características tiña a demografía galega? Dun xeito resu-
mido, pódese dicir que o réxime tradicional galego caracterízase por unha
elevada esperanza de vida que a longo prazo acabará por crear un réxime
de alta presión demográfica, especialmente cando teña lugar a baixada da
mortalidade na segunda metade do s. XIX. 

Ademáis da extremada subdivisión da propiedade da terra e dun
pouco evolucionado sistema agrario, hai máis causas de índole económica
que axudan a comprender mellor a importancia da emigración galega,
entre eles estarían os impostos e rendas ós que os labradores tiñan que
facer frente, as malas colleitas e crises de subsistencias, o atraso industrial
e mercantil, unhas vías de comunicación moi deficientes, a falta de capital
que dá lugar ó endebedamento de moitos labradores que teñen que recu-
rrir a gravosos prestamos (usura), o poboamento disperso que impide a
difusión e posta en marcha dos adiantos na industria... Á marxe destas
causas tampouco se debe esquencer a emigración de mozos en idade mili-
tar á que se lle adicou un apartado propio nesta obra. 

Polo tanto, podemos ver como razóns para emigrar non faltan.
Tamén vimos como en América en xeral, e Arxentina en particular, esta-
ban a demandar xente. Así pois, parece que a única saída era a que real-
mente se dou e que todos coñecemos: a emigración en masa cara América,
que acabaría por ser o fenómeno máis importante da recente historia de
Galicia. Os números son ben claros, entre 1836 e 1960, pasarían a
América dous millóns de galegos sobre un total de algo máis cinco millóns
de españois. 

Nembargantes, esta emigración en masa non se pode explicar sola-
mente polo dito hasta aquí. Para que realmente se alcanzaran estas cifras
foron necesarios uns mecanismos posibilitadores que convertiran en real a
emigración potencial. Así a labor propagandística dos axentes de inmigra-
ción e da prensa en xeral, a revolución dos transportes e, unha vez que o
proceso xa estaba posto a andar, as propias cadeas migratorias establecidas
polos emigrantes foron factores decisivos no fenómeno migratorio galego.
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O destino preferido polos emigrantes galegos foi Cuba nun primeiro
momento pero xa entre 1850 e 1890 o 54% dos galegos dirixense cara o
Río da Prata. Esta porcentaxe incluso se vería superada nos anos seguintes,
poñendo así de manifesto a incuestionable superioridade de Arxentina
como foco de atracción para os emigrantes galegos respecto doutros paí-
ses.

Dentro do caso concreto da comarca de Fisterra e da súa presencia
na Patagonia, se ben hai que deixar constancia de que ó igual que no caso
da emigración galega foi Bos Aires o lugar de asentamento preferido,
vimos como foron as provincias de Chubut e Santa Cruz, concentrándose
no que hoxe son as cidades de Comodoro Rivadavia e Río Gallegos e que
naqueles tempos non eran nada máis que uns pequenos asentamentos de
poboación, os lugares elexidos por uns cantos centos de galegos, na maio-
ría procedentes da comarca galega do fin da terra.

Co exemplo particular desta comarca quixemos demostrar as afirma-
cións que se fixeron previamente a nivel xeral. Así analizouse a situación
de partida e como se chegou a convertir nun foco migratorio de grande
importancia en termos relativos, xa que a niveis absolutos, por tratarse
dunha zona modestamente poboada non se poden acadar grandes cifras.
Neste proceso tiveron moito que ver o que denominabamos “mecanismos
posibilitadores”, traducidos no noso caso na presencia dun axente consu-
lar en Corcubión e posteriormente na activa labor das cadeas migratorias.
Esto fixo que aproximadamente, catro de cada cinco emigrantes da comar-
ca de Fisterra acabaran na Arxentina, polo menos antes da Guerra Civil
española. Logo, coa aparición de Venezuela e o pulo que ten Brasil fan que
os emigrantes se repartan un pouco máis (con todo, máis do 60% dos emi-
grantes desta zona seguen indo a Arxentina). As características da emigra-
ción na comarca fisterrá son semellantes as da emigración galega en xeral:
predominio dos homes con idades entre os 18 e 35 anos que en Galicia se
ocupaban nas tareas do campo ou nas faenas da pesca.

Os galegos de Comodoro Rivadavia proceden sobre todo da zona
litoral que vai desde Fisterra (foco principal con moita diferencia como
aportador de emigrantes) ás Rías Baixas, sendo moito menor a presencia
de emigrantes das provincias de Lugo e Ourense. Como consecuencia do
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importante número de galegos asentados nestas terras, nacía o dia 22 de
xullo de 1923 o seu Centro de Socorros Mutuos. Uns poucos anos máis
tarde a uns 800 kilómetros máis ó sur xuntábanse outro grupo de galegos
para fundar outro centro, neste caso en Río Gallegos. Son estes un exem-
plo máis da infinidade de asociacións espalladas por toda a xeografía
arxentina que levaron a cabo unha labor, que por moito que agora se lle
recoñeza, nunca será loubada o suficiente. Non se limitaron a preocuparse
deles mesmos e das súas necesidades no eido cultural, festivo, sanitario...
senon que aínda tiveron tempo e ganas de acordarse da Galicia que un día
deixaran, e así a través de diversas obras benéficas, como tivemos a oca-
sión de ver, principalmente en escolas, fontes, camiños e unha infinidade
de actuacións máis, deixaron unha impronta que, desgraciadamente, hoxe
case que ninguén coñece. 

Os fisterráns asentados na Patagonia adicaronse especialmente a
traballos relacionados co mar, ben como mariñeiros levando mercadorías
e pasaxe desde Bos Aires, ou ben na propia descarga na costa do sur debi-
do á falta de infraestructuras portuarias, duro traballo como se pode com-
probar a partir dos testemuños aportados.

Esperamos con esta obra contribuir a un coñecemento máis aproxi-
mado do que foi a emigración galega na Patagonia, un destino secundario
no complexo fenómeno da emigración galega contemporánea pero que
tamén ten a súa importancia e protagonismo, o que a menudo se esquece
por parte dos investigadores máis preocupados pola globalización e os
estudios de carácter xeral.
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Epílogo

Quixemos con este traballo, dentro do fenómeno migratorio espa-
ñol e galego cara a República Arxentina, chama-la atención sobre as par-
ticularidades que adquiriu a emigración nunha zona galega como é a da
comarca de Fisterra, unha zona de arraigada tradición migratoria por ser
incapaz históricamente de xerar un tecido industrial que a levara ó desen-
volvemento e progreso económico. A súa situación xeográfica e a falta de
importantes núcleos de poboación que a dinamicen, foi e segue a ser, un
lastre para o que os seus habitantes so atoparon como saída o recurso a
buscar lonxe da súa terra o que nesta non podían conseguir. 

Hoxe en día as cousas cambiaron moito, pero non tanto como para
que a emigración desaparecera. Séguense a dar moitas das circuntancias
que séculos atrás “invitaban” ás xentes a emigrar. A principal delas é o
pouco desenrolo industrial; outra, podería se-la falta dunha boa rede de
comunicacións tanto por mar como por terra. As infraestructuras portua-
rias son mellorables, xa que nalgúns casos pouco variaron respecto dos
tempos da vela. Por terra, cada vez son mellores as comunicacións e en
datas moi próximas, co remate da comarcal A Coruña-Fisterra, verase
cumprida unha das reivindicacións das xentes desta comarca, rompendo
así un illamento secular.

Con todo, hai moito que cambiar se queremos que non se repita a
historia. Antes foi Castela, despois América, máis recentemente Suiza,
Alemaña..., hoxe é Canarias. Esperemos que mañá poda se-la propia terra
a que acolla ós seus fillos...

VII
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EPÍLOGO



Sexa esta obra unha homenaxe a todos aqueles que un día deixaron
a súa casa na busca dun futuro mellor para eles e para os seus. 
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SECRETARÍA XERAL DE RELACIÓNS

COAS COMUNIDADES GALEGAS

As relacións entre Galicia e A Patagonia, que xa se
documentan no século XVI e sobre todo no XVIII, terían a
súa culminación no primeiro tercio do século XX tras o
achado de importantes xacementos petrolíferos na zona
de Comodoro Rivadavia. Esto xeraría un importante fluxo
migratorio, fundamentalmente europeo, no que os gale-
gos xogarán un papel destacado.

Este libro pretende achegarnos a unha realidade moi
pouco coñecida ata o momento: a importancia dos con-
tactos entre dous finisterres moi distantes e diferentes
dende o punto de vista xeográfico, pero moi vencellados
polo drama da emigración.
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