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El Emigrado é o froito de décadas de loita pola emancipación das clases populares do 
noso Concello que viron a necesidade de ter un órgano de expresión das súas ideas e de 
información ao servizo da verdade e dos intereses do pobo. Foi posíbel grazas á emigración. 
Os estradenses desterrados desde Cádiz, Arxentina e, sobre todo, desde Cuba puxeron os 
cartos gañados a base do seu propio esforzo e, en vez de gastalos no seu beneficio particular, 
acordan investilos ao servizo do ben común, da súa colectividade, en definitiva, da súa patria, 
de Galiza.

Desde as súas páxinas denunciábanse inxustizas, reclamábanse melloras e dábase con-
ta do que pasaba á veciñanza, mais tamén, desde 1920 e durante 20 anos foron quen de ser 
canle da creatividade cultural local dando cabida a escritores hoxe recoñecidos na historia 
da nosa literatura como é o caso de García Barros ou Cabada Vázquez. Mais moitos outros 
escritores e escritoras deixaron impreso nel poemas e relatos que ficaron quizais esquecidos. 
Con todo, o que resulta máis inxusto é deixar de lembrar  aqueles que perderon a vida pre-
cisamente por expresar as súas ideas. Este é o caso de Cortés Fernández, Bernardo Mato, 
Xoán Xesús González, Roberto Blanco Torres... As xentes máis lúcidas da nosa comarca 
caeron para descabezar unha sociedade crítica e dinámica, digna e intelixente, para domes-
ticala, roubarlle o futuro e condenala á incultura. Otero Abelleira, García Barros, Castro Dono, 
moitos nomes que non se poden resumir aquí de homes e mulleres honestas que se viron pri-
vados do seu medio de vida, perseguidos, torturados, encarcerados para lograr afogar a voz 
dun pobo. Un pobo que falou alto e claro a través das páxinas de El Emigrado, e que cen anos 
despois segue coas mesmas inquedanzas e desexos de mellorar as cousas que os que no 
seu día foron quen de botar a andar e manter este proxecto xornalístico que hoxe lembramos.

O xornal 
do pobo 

traballador

O 15 de setembro de 1920 publícase o primeiro 
número do xornal El Emigrado da Estrada

Editorial



Asociación Cultural "Vagalumes" 3

Historia dun periódico
Velaí a proclama no titular do primeiro 

número de El Emigrado, que botaba a andar 
o 15 de setembro de 1920 a un prezo de dez 
céntimos e que cumpre agora 100 anos dende 
o momento no que os irmáns Albino e Maxi-
mino Matalobos Loureiro, amparados pola So-
ciedade de Fillos da Estrada en Cuba, sacan 
do prelo este xornal de clara posición antica-
ciquil para contribuír no exercicio xornalístico 
da prensa estradense e que posteriormente 
adoptaría novas fronteiras ideolóxicas que, 
segundo se foron desenvolvendo as diversas 
circunstancias políticas dos primeiros 40 anos 
do século XX, provocaron sobre a xente de El 
Emigrado traizóns, represión e mortes por loi-
tar contra a inxustiza e manter a palabra ergui-
da na defensa da cultura e a liberdade.

Para entedernos a significación xornalísti-
ca de El Emigrado, cómpre ter en conta que 
se trata do xornal máis lonxevo que se edita na 
Estrada. Dende os seus inicios hai un século, 
ata o seu derradeiro número vinte anos des-
pois, transcorren entre as súas liñas teste-
muños ininterrompidos da actualidade local e 
internacional guiados pola dirección de Xosé 
Otero Abelleira (1920-1932, 1936-1940), José 
Fernández da Ponte (1932-1933), José María 
Sánchez Brea (1933-1935) e Manuel Durán 
Durán (1935-1936), que se verá forzado a dei-
xar a dirección do xornal por mor do estalido 
da Guerra Civil e a consecuente persecución 
a moitas das caras coñecidas da redacción e 
colaboradores do xornal.

Ao longo dos seus vinte anos de vida, El 
Emigrado serviu como unha canle de oposi-
ción política para todos aqueles que, ao igual 
que o seu xefe de redacción, Manuel García 
Barros, reflexionaron sobre as inxustizas do 
sistema político da Restauración borbónica 
que se sustentaba no "turnismo" pactado entre 
os partidos dinásticos (Partido Liberal e Par-
tido Conservador) e que para garantilo facía 
un uso indiscriminado da manipulación dos 
resultados electorais a través do “pucheirazo” 
ou a compra de votos aproveitando as redes 
clientelares de caciques coma o Marqués de 
Riestra, que domina de xeito fraudulento nas 
votacións do distrito da Estrada para garantir a 
súa presenza nas Cortes do goberno.

Fartos das falcatruadas caciquís no dis-
trito que lle impedían a vitoria a Pérez Viondi 
(candidato “anti-riestrista”) e cunha convic-
ción ideolóxica sobre a condición galega que 
fora mudando do rexionalismo ao nacionalis-
mo propiamente dito, o grupo de El Emigrado 
acolle nas súas páxinas as colaboracións de 

• Marcos Borrageros

20 anos de intensa actividade informativa, reivindicativa e cultural

membros da “Irmandade Nazonalista Galega” 
como Vilar Ponte, Vicente Risco ou Antón Lo-
sada que, perdendo a fe no sistema democráti-
co da Restauración, deciden poñerse á dispo-
sición do novo réxime proclamado por Primo 
de Rivera baixo unha proclama anti-caciquil 
na que viron unha posibilidade de acadar os 
obxectivos políticos dunha Mancomunidade 
das Deputacións galegas que permitise unha 
especie de protoautonomía.

Ao cabo dun ano, estas aspiracións non só 
non se cumpren, senón que se ven estafadas 
cando o único que se ofrece dende a ditadura é 
unha recentralización administrativa e a repre-
sión tanto da cultura galega como de calque-

 » Ao longo 
dos seus vinte 
anos de vida, 
El Emigrado 
serviu como 
unha canle 
de oposición 
política ao 
caciquismo.
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 » O 
anticaciquismo, 
o galeguismo, 
o laicismo e a 
liberdade de 
expresión foron 
constantes nos 
diversos artigos 
de El Emigrado

ra forma de liberdade de expresión, cuestión 
que endurece aos membros de El Emigrado 
que, precisamente, asentaban a súa función 
xornalística sobre estes piares fundamentais. 
Logo destes feitos, a proxección política do 
xornal virará de cara á solución republicana e, 
xa dende 1930, El Emigrado cambiará a súa 
cabeceira para autodenominarse como “Pe-
riódico galeguista” e combina a súa actividade 
xornalística e divulgadora coa campaña a prol 
do Estatuto de Autonomía.
Morrer polas ideas

O anticaciquismo, o galeguismo, o laicismo 
e a liberdade de expresión foron constantes 
nos diversos artigos de El Emigrado, razón 
pola que non é de estrañar que moitas das ide-
as dos seus colaboradores foron susceptibles 
de espertar oposición e mesmo represalias. 
Deste xeito, procede lembrar o asasinato sos-
peitoso de Manuel Brea Abades o 1 de novem-
bro de 1931 cando aparece tiroteado no Foxo. 
Segundo se fose dunha ou doutra ideoloxía, 
cada quen tiña unha teoría acaída sobre a 
autoría deste crime; mais o caso é que nunca 
se esclareceu de todo o asasinato. A versión 
oficial dinos que Brea Abades ía acompañado 
dun mozo de Vinseiro, Baltasar Rodríguez Ri-
veira, cando foron petar á porta do establece-
mento de José Suárez, para tomar un vaso de 
viño. Tanto lle insistiron que o devandito José 
apareceu polo tellado tirando tellas e facendo 
varios disparos, un dos cales alcanzou nas 

pernas a Baltasar e outro entrou en Brea pola 
omoplata para saírlle polo pescozo, deixándoo 
sen sentido. Moi axiña se puxo en cuestión a 
versión oficial. E na prensa da emigración e re-
publicana de toda Galiza apuntábase cara ou-
tras responsabilidades neste crime. No xornal 
El Emigrado considérase estraño “el hecho de 
que Suárez le hubiera disparado a él, máxime 
después de habérsele dado a conocer; por lo 
cual entendía que debiera haber obrado en es-
tado de embriaguez o de locura, o tal vez mal 
aconsejado por alguna persona extraña que 
debía estar dentro de su casa” Só lles faltaba 
pórlle nome: “otras conjeturas que se hace la 
gente respecto al caso y que andan por ahí de 
boca en boca mezclando en ello a cierta perso-
na de hábitos y dando a los móviles de la agre-
sión de Brea Abades carácter político clerical”. 
Efectivamente, o grande sospeitoso será du-
rante toda esta etapa o crego de Rubín, Juán 
Manuel López García, sobre o que recaen as 
miradas dos republicanos, logo de que 20 días 
antes Brea Abades pronunciara un discurso 
criticando a persecución que se exercía sobre 
os pais que non aceptaban a imposición forzo-
sa da materia de relixión na escola. Finalmente 
o párroco sae impune e co veredicto de incul-
pabilidade, a viúva e os fillos de Brea Abades, 
quedaban sen dereito á indemnización que 
tanto precisaban, e o conxunto dos cidadáns 
estradenses, ficaban coa dúbida que tanto mal 
fixo á hora de ser arma de liorta entre os ban-
dos locais. Unha morte que en calquera caso 
non sería a última e que quedaría esquecida 
no medio de tantas outras que tiveron lugar a 
partir de xullo de 1936, fosen ou non polo mes-
mo motivo que esta primeira.

Con estes precedentes, prodúcese no 
1936 un golpe de estado que, por mor do seu 
fracaso, provoca o comezo da Guerra Civil 
e con ela a persecución que levan a cabo a 
igrexa, militares, falanxistas e señoritos en 
contra de intelectuais e mestres fundamental-
mente. Así e todo, moitos destes oportunistas 
aproveitaron a cobertura do golpe militar para 
axustar contas persoais sen escrúpulos e dei-
xando tras de si regueiros de morte, paseados, 
fusilamentos e persecucións que lle afectan di-
rectamente ao grupo de El Emigrado cando o 
director Manuel Durán Durán se ve obrigado 
a fuxir a Cuba, cando García Barros conse-
gue evadir a morte pero paga co seu emprego 
de mestre (e a posterior represión) ou cando 
moitos dos colaboradores do xornal teñen que 
marchar ao exilio para evadir a morte ou, no 
seu defecto, pagando coa súa vida por ser fieis 
ás súas ideas e opoñerse abertamente á bar-
barie e ao fascismo dos que nunca deixaron 
de matar. Chegado o franquismo, a presión do 
réxime fai que El Emigrado quede totalmente 
coartado pola censura e, logo de varios anos 
de forzar o control sobre o xornal, publícase 
o seu derradeiro número o 16 de decembro 
cunha liña ideolóxica totalmente deturpada.

En Cuba, Bernardo Mato Castro, 
asasinado no 1936 polos 

fascistas, e Albino Matalobos. 
Respectivamente colaborador e 

cofundador de El Emigrado.

 » Do xornal El 
Emigrado temos 
que destacar a 
súa contribución 
e o seu carácter 
divulgativo 
da cultura 
estradense 
grazas ás achegas 
literarias de 
colaboradores
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Contiños da Terra, poesía e cultura para 
os de aquí e os de alá

Mais aló da represión e as persecucións, 
non debemos confundir a parte polo todo e 
concluír que El Emigrado era un xornal de po-
lítica na medida en que, do mesmo xeito que 
nos xornais actuais se fala da política propia-
mente dita, existían en El Emigrado moitas 
outras seccións de información local referidas 
a acontecementos, festividades, casamentos, 
defuncións e moitas outras cuestións  suscep-
tibles de encher as páxinas dun xornal a día 
de hoxe.

Nomeadamente, do xornal El Emigrado 
temos que destacar a súa contribución e o 
seu carácter divulgativo da cultura estradense 
grazas ás achegas literarias de colaboradores 
como Xosé Manuel Cabada Vázquez ou o pro-
pio Ken Keirades, que comeza a publicar nas 
súas páxinas os seus "Contiños da Terra" e que 
abre así unha ventá para que as publicacións 
en galego cheguen ás terras de ultramar onde 
os emigrados poden, precisamente, manter 
un contacto firme e constante coa cultura e a 
actualidade tanto do concello como da Galiza 
no seu conxunto. Tal e como recordaba Neira 
Vilas, El Emigrado foi a única publicación feita 
en Galiza e referida á emigración, é dicir, non 
é unha publicación da emigración, que houbo 
moitas, senón feita con temas da emigración 
e con referencias da Habana, Cuba, Montevi-
deo, Bos Aires e moitos outros países.

Era un periódico, El Emigrado, que se re-
fería a temas constantes de emigración, feito 
fóra da emigración, feito no país de orixe da-
queles emigrantes e que abordaba temas de 
interese local e de interese para toda Galiza e 
que agora, no seu centenario, traemos de volta 
ás rúas da Estrada para facermos un exercicio 
de memoria, na digna lembranza do xornal e 
de todos aqueles que coas súas letras escribi-
ron parte da nosa historia como pobo e como 
estradenses.

Festa dos Pereiriños, libro de actas 
do Centro Republicano da Estrada, 

papeleta de votación e acta do 
plebiscito do Estatuto Galego Ilustran as 

aspiracións de democracia, soberanía 
para Galiza e promoción do ensino e da 

cultura que  expresaba El Emigrado
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Foi en Cuba onde Xosé Otero Abelleira 
descubriu Galiza.  Tal e como moitos outros 
galegos fixeron, buscando fóra o que o seu 
país non  lles podía dar, Otero emigrou. En 
1904, con 11 anos,  marchou coa súa nai para 
La Habana.  Axiña regresaron; tan só estiveron 
alí catro anos. Mais, para un rapaz intelixente 
e ávido de aprender, como Xosé,  foi tempo 
suficiente para formarse e comprender a reali-
dade do país que deixara atrás. Asistiu a clase  
no  puxante Centro Gallego de  La Habana e 
naquela cidade tan afastada xeograficamente 
do noso país  decatouse  de que Galiza era 
un pobo cunha historia que lle fora negada e 

cunha cultura desprezada e minusvalorada, un 
pobo sumido no atraso a causa das políticas 
centralistas e reaccionarias.  En Cuba Otero 
Abelleira conformou a súa ideoloxía galeguista 
e progresista. 

Xa de volta no país, en 1909, cando tan 
só contaba con 17 anos, iniciou a sua andaina 
de madurez, centrando a  actividade en tres 
aspectos que serían os tres piares da súa ac-
tuación durante moitos anos: o ensino, o xor-
nalismo e a política. 

En 1909 comezou o seu labor como mes-
tre nas escolas de Cereixo primeiro,  e despois 
Callobre e Rubín, contratado polas Socieda-
des de Instrución creadas polos emigrantes. 
Os métodos que se aplican nestas escolas 

Xosé Otero Abelleira, o Director
• Clara Iglesias Cortizo

Xosé Otero Abelleira 
será unha das figuras 

máis destacadas do 
republicanismo estradense 

desde os tempos do Centro 
Republicano  que combateu 

a ditadura de Primo de 
Rivera e promoveu o cambio 

democrático neste concello

 » Foi en Cuba 
onde Xosé 
Otero Abelleira 
descubriu Galiza.

 » Durante os anos 
en que se dedicou 
ao ensino  integrou 
no currículo 
escolar contidos 
de historia e 
xeografía de 
Galiza, nocións de 
lingua e literatura 
galegas…
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van supor unha alternativa ao ensino oficial,  
xa que se procuraba  un ensino adaptado á 
realidade do país coa finalidade de mellorar 
as condicións socio-económicas do mundo ru-
ral. Os programas de estudo destas escolas 
eran modernos, con certa orientación técnica e 
agrícola. Mais, para os galeguistas,  como Ote-
ro Abelleira, non abondaba con iso. Cumpría  
unha escola galega e para Galiza, adaptada 
á nosa realidade, desbotando os programas 
uniformadores e asimilistas. Otero Abelleira, 
durante os anos en que se dedicou ao ensino 
(1909-1920)  integrou no currículo escolar con-
tidos de historia e xeografía de Galiza, nocións 
de lingua e literatura galegas… En fin, levou 
á práctica un ensino que tiña como obxectivo 
situar o alumnado en condicións de valorar a 
propia identidade, partindo do próximo e cun 
sentido de país. O seu labor foi coñecido fóra 
do ámbito local, como demostra o feito de que  
en 1917 recibise unha mención na revista A 
Nosa Terra pola súa iniciativa de impartir cla-
ses de lingua galega. Ademais da lingua, in-
cidiu  nas súas aulas na historia de Galiza, 
eliminada e terxiversada no  ensino oficial:  
como exemplos,  pódese sinalar o seu intere-
se por explicar ao alumnado a verdade sobre 
a relevancia do Reino de Galiza no conxunto 
da Península Ibérica durante a Idade Media ou 
as explicacións sobre os trobadodes medie-
vais…. Celebrou tamén na escola certas con-
memoracións  de interese para o noso país, 
como o aniversario da decapitación de Pardo 
de Cela.  Otero Abelleira foi o organizador,  en 
1918,  dun certame escolar en que participa-
ron o alumnado e as familias, precursor do que 
sería, a partir de 1923,  a coñecida  Festa dos 
Pereiriños.

No eido do xornalismo, o seu labor come-
zou no ano 1912. Nesa altura, enceta o seu 
traballo como corresponsal e colaborador asi-
duo da revista Galicia, editada en La Habana. 
As colaboracións de Otero Abelleira  xiran  
sobre tres eixos: Galiza, o problema agrario 
e o ensino. Expresa a necesidade  de auto-
goberno para o noso país e reivindica a nosa 
historia. Nesa liña de amor por Galiza insírese 
a serie de  artigos de viaxes  titulada “Viajando 
por Galicia”. E, no que respecta ao ensino, in-
siste en que tería que servir para a formación 
de cidadáns libres, responsábeis e orgullosos 
da súa cultura. 

O grande cambio vital para Otero Abelleira 
virá en 1920, coa dirección do xornal El Emi-
grado.  A sociedade “Hijos del Ayuntamiento 
de La Estrada” de Cuba  tiña idea de poñer en 
marcha un xornal  independente, en defensa 
dos intereses estradenses e galegos, de infor-
mación local e mais de América e Cádiz, onde 
había moitos emigrados. Ofréncelle a Otero 
Abelleira a dirección, redacción e administra-
ción do xornal, cargos que ocupa até 1933. Foi 
tamén o fundador, xunto cos irmáns Matalobos 

Xosé Otero Abelleira, o Director

Loureiro, en 1921, da delegación da sociedade 
na Estrada, establecida na rúa Riestra, nº 16, 
coñecida como “Centro de Emigrados”, do cal 
Otero Abelleira foi encargado e conserxe, até 
o ano 1934, en que o Centro deixou de existir.  
O Centro era un local de reunión e tertulia por 
onde pasaban todas as persoas que participa-
ban da vida cultural e intelectual estradense 
daquel momento.

El Emigrado publicouse entre 1920 e 1940,  
sen ningunha interrupción. O xornal, que co-
mezou cunha periodicidade semanal, tirábase 
na imprenta “Postal-Hita” (montada polo Admi-
nistrador de Correos Manuel Castro Santos, 
de Cereixo, no ano 1916). Otero Abelleira foi 
o director-administrador e, como tal, o máximo 
responsábel. El facía o deseño do periódico, 
escribía os seus propios artigos, elaboraba os 
editoriais, enchía o espazo cando non había 
suficientes colaboracións…  

En 1928 El Emigrado comeza a tirarse na 
imprenta “La Artística”. A súa anterior propie-
taria  púxoa en venta e adquirírona o secreta-
rio do Concello, Antonio Reino e o procurador 
Manuel Castedo;  Otero Abelleira entrou como 
socio industrial para dirixila. No ano 1929 com-
proulles a súa parte aos outros socios e am-
pliou o negocio a papelaría e libraría. Estaba 
entón nun local do que hoxe é a Porta do Sol, 
chamada daquela praza de Fermín Galán, no 
nº 47. A partir do ano 1935,  trasladouse para 
os baixos do novo domicilio de Otero Abellei-
ra e familia, na rúa Porto Verdura, hoxe Calvo 
Sotelo.

Otero continuará como director de El Emi-
grado até o ano 1933. Renuncia a este traba-
llo forzado por discrepancias cos dirixentes da 
sociedade de emigrados, aínda que continúa 
colaborando no xornal, que segue a imprimirse 
na imprenta “La Artística”.     

No que respecta á política, desde moi 
novo, Otero Abelleira estivo vinculado co agra-
rismo. No ano 1912 forma parte da xunta direc-
tiva da Unión de Agricultores de Vinseiro e no 
1917,   da Federación de Sociedades Agrarias 
da Estrada. 

En 1923, o xeneral Primo de Rivera prome-
te unha certa descentralización política e a re-
solución do problema dos foros. Ofrécelles aos 
galeguistas o proxecto de supresión das Depu-
tacións e a creación  dun goberno autónomo 
galego.   A cambio pídelles a colaboración  nos 
gobernos municipais. Deste xeito, incorpóran-
se por toda Galiza importantes persoeiros do 
galeguismo aos concellos. Na Estrada, os 
do grupo do Centro de Emigrados solicitan a 
Otero Abelleira que entre como Concelleiro no 
goberno municipal. Comeza a súa andaina no 
Concello no ano 1924.  Son moitas as iniciati-
vas que defende Otero e as súas reclamacións 
e preocupacións van sempre relativas ao pro-
greso material de Galiza e mais da Estrada, 
así como á recuperación da nosa cultura e dos 

Xosé Otero Abelleira, como 
tesoureiro, levou a contabilidade 

da recollida de fondos para 
realizar un monumento a Pardo 

de Cela na Estrada

 » No eido do 
xornalismo, o seu 
labor comezou no 
ano 1912. Nesa 
altura, enceta o 
seu traballo como 
corresponsal 
e colaborador 
asiduo da revista 
Galicia, editada 
en La Habana. 

 » Otero 
Abelleira foi o 
organizador,  
en 1918,  
dun certame 
escolar en que 
participaron 
o alumnado 
e as familias, 
precursor do que 
sería, a partir 
de 1923,  a 
coñecida  Festa 
dos Pereiriños.
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nosos sinais de identidade.  
En 1930, Otero Abelleira,  xunto cun grupo 

de outros cinco concelleiros, deixa o Concello. 
Nesa altura, xa estaba claro que as Deputa-
cións Provinciais ían continuar existindo e que 
non se ía formar un goberno autónomo gale-
go. A Ditadura de Primo de Rivera enganara 
os galeguistas. 

En 1931 aparece unha nova oportunidade 
política para o país, a República.  Nese ano, 
Otero Abelleira forma parte do Comité Provi-
sional encargado da fundación do Centro Re-
publicano da Estrada, que  decontado formará 
parte da Federación Republicana Gallega. Nos 
anos sucesivos, ocuparará diferentes cargos 
na dirección. No ano 1935 o Centro Republi-
cano da Estrada intégrase en Izquierda Re-
publicana. En todas as intevencións de Otero 
Abelleira, recollidas nas actas do Centro Repu-
blicano,  obsérvase unha  liña de actuación ca-
racterizada sempre pola defensa da República 
e pola práctica da verdadeira política, é dicir, 
a que está posta ao servizo da comunidade e 
afastada dos intereses persoais. 

Otero Abelleira vive con ilusión o período 
da República, esperando que se abran novas 
posibilidades para Galiza.  En 1932  os gale-
guistas da Estrada comezan  a traballar na 
idea dun  monumento a Pardo de Cela. Fórma-
se unha comisión, cuxo presidente era Fermín 
Bouza Brey; o secretario,  Rafael Varela Pazo 
(representante na Estrada do PG) e o tesou-
reiro,  Otero Abelleira. Nela participou tamén, 
entre outros, Antonio Fraguas, naquela altura 
porfesor no Instituto. Colaboraron economica-
mente no proxecto destacadas personalidades 
da cultura e da política galegas,  asociacións 
de emigrantes, colectivos agrarios…. Ao final, 
o proxecto non se levou a cabo, a pesar de 
estar xa moi adiantado o deseño, posto que 
o diñeiro recaudado se destinou á  propagan-
da do Estatuto. En 1933 fórmase na Estrada 
o Comité Local de Propaganda Pro-Estatuto 
Gallego, do que Otero Abelleira tamén forma 
parte. O día 28 de xuño de 1936 celébrase o 

referendo. Ábrese un futuro de expectativas e 
posibilidades desexadas durante moito tempo, 
aínda que pouco vai durar a alegría e a espe-
ranza.  O 18 de xullo o golpe militar triunfa en 
Galiza.

Chegan os anos do medo. Moitos dos ami-
gos e coñecidos de Otero Abelleira sofren as 
represalias que impón o réxime do terror, asa-
sinados, torturados, encarcerados… En 1936 
Otero  volve dirixir El Emigrado, para axudar a 
muller do que daquela era director, Manuel Du-
rán,  que marcha para Cuba. Pero as cousas 
xa non son como eran antes. Agora Otero es-
cribe unicamente sobre técnicas para melloras 
agrícolas,  o coidado do gando e das aves e a 
explotación forestal .

En xaneiro de 1939, Otero Abelleira é deti-
do coa excusa duns cromos que tiña no esca-
parate da súa libraría, onde aparecía a bandei-
ra española republicana.  Pasou no cárcere da 
Estrada algo máis dun mes.  Finalmente, tras 
un xuízo en que el asumiu a súa propia defen-
sa, foi liberado.

E a partir de aquí, Otero Abelleira, horro-
rizado e frustrado, dedícase ao seu traballo e 
á súa familia. No ano 1953 deixa a imprenta e 
continúa coa libraría, que segue a chamarse 
“La Artística”. Aínda que non volveu realizar 
actividades públicas, o seu ideario mantívose 
inalterado durante toda a vida. Continuou man-
tendo relación ou correspondencia con algúns 
dos vellos amigos e correlixionarios.  Seguiu 
sempre interesado polas novidades da nosa li-
teratura e así foi completando a súa biblioteca 
cos títulos que comezou a publicar a editorial 
Galaxia, nos anos 50. Falou toda a vida dos 
seus dous grandes ideais,  Galiza e a Repúbli-
ca  e  puido vivir  o suficiente para  recibir con 
ledicia a noticia da morte de Franco. 

Finou en 1979, de forma que non chegou 
a ver como a autonomía, pola que el e outros 
tiñan loitado e traballado e pola que moitos 
tiñan morto, non cumpriu nin de lonxe as ex-
pectativas que  puxeran nela.

Xosé Otero Abelleira desde 
a varanda do Centro de 

Emigrados engalanada coa 
bandeira republicana

 » En todas as 
intevencións de 
Otero Abelleira, 
recollidas nas 
actas do Centro 
Republicano,  
obsérvase 
unha  liña 
de actuación 
caracterizada 
sempre pola 
defensa da 
República e 
pola práctica 
da verdadeira 
política, é dicir, 
a que está posta 
ao servizo da 
comunidade 
e afastada 
dos intereses 
persoais. 
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Xornais da Estrada 
dos séculos XX e XXI
Nestes séculos florecen no municipio 
cabeceiras con contidos agrarios, novas da 
emigración e actualidade local

Acercamos aos lectores esta cativa investiga-
ción sobre a publicación dos xornais na Estrada, 
que é unha mostra do esforzo dos editores que 
con escasos recursos e poucos medios, se de-
dicaban a proporcionar coñecementos aos ve-
ciños, inculcando a mellor formar de traballar 
o campo para obter una mellora das colleitas, 
creación de sociedades agrarias, información 
sobre a emigración e imprimindo unha opinión 
política de dereitas, republicana e galeguista,a-
demais de informar dos acontecementos, ecos 
de sociedade, festas e persoeiros relevantes. 
Moitos dos responsables destes xornais paga-
ron un alto prezo, sendo represaliados e mes-
mo asasinados a mediados do século pasado. 
No século XXI, sobre sociedades agrarias apenas 
se comenta, e si se fomentan artigos de índole políti-
ca, de dereitas, esquerdas e nacionalista. Outros sobre 
temas históricos, natureza e entrevistas a persoeiros, e 
reenchíanse páxinas cun feixe de fotos de veciños en 
calquera celebración, o que fai poderosamente atracti-
vo para o consumo ao verse reflectidos nas paxinas do 
xornal. Trátase, pois dun resumo sobre os xornais que se 
publicaron no concello da Estrada,durante os séculos XX e 
XXI, as fontes da que mana a información esta recollida na 
Biblioteca Pública da Estrada, no Museo do Pobo Estraden-
se, Manuel Reimóndez Portela, fondo Mario Blanco Fuen-
tes,revista Miscelánea n° 18, artigo de Silvia Alende Castro e 
Lorena Penas Rey, titulado Estudo de José Docampo, corres-
pondente honorífico de Faro de Vigo na Estrada e, en menor 
medida, de internet.

• Luís Ferro
• Hector Vázquez

O xornalista estradense Manuel Brea Abades asasinado no 1931.
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Voz del Pueblo defensor de los intere-
ses de la comarca. Xornal, semanario editado 
en novembro do ano 1906 até 1907.

El Estradense, Periódico Semanal, na 
súa primeira etapa era dirixido polo procurador 
Benigno Pío Losada,publícase todos os sába-
dos, dando comezo o 15 de decembro de 1906 
ata o 9 de xaneiro de 1909. En 1908, subti-
túlase,Semanario Agrícola-Social. Seu director 
xerente foi o ilustre Manuel García Barros. Di-
rección e administración na praza Principal 22.

Na segunda etapa subtitulase, periódico 
Agrario Regionalista de La Estrada, Publíca-
se os días 7, 16 e 24 de cada mes, saíndo de 
novo o seu número 1 o 7 de xaneiro de 1918, e 
volta a reaparecer o día 24 de marzo de 1935, 
Edítase en castelán,

Eco de La Estrada, Periódico de Interés 
General y de Información Agrícola. Este xornal 
estaba dirixido polo procurador Benigno Pío 
Losada. Saíu a rúa a seu primeiro exemplar 
en Estrada o 7 de abril de 1912, Foi relevado o 
director por Pedro Varela Castro. Subtitulouse 
Órgano de las Sociedades Agrícolas de este 
Distrito. Remata no ano de 1919,Tiña a redac-
ción e administración na praza Principal 15, 

alto. Publícase en castelán.
Eco Estradense Periódico Agrario 

Anticaciquil, o número 1 ponse a venta en A 
Estrada o 29 de outubro de 1913. Redacción 

na praza Ramiro Ciorraga número 15. Publi-
couse en castelán, os mércores e sábados.

El Emigrado Periódico Independien-
te,Órgano de las Sociedades de Emigrados 
y de Agricultores, nos anos trinta e até a súa 
desaparición subtitulase Propiedad de la Soc. 
“Hijos del A. de La Estrada” en Cuba. É o xor-
nal mais lonxevo que se edita na Estrada, de 
carácter galeguista, defensor acérrimo do Es-
tatuto,con tirada os días 7,16 e último de cada 
mes, viu a luz por primeira vez o 15 de setem-
bro de 1920, tiña a súa redacción e adminis-
tración na rúa Riestra número 18. Comezou 
vendéndose a 10 céntimos. A derradeira publi-
cación data do 16 de decembro de 1940. Afas-
tándose moi lonxe da súa primeira orientación 
ideolóxica. Este xornal foi creado por a Socie-
dade de Fillos de A Estrada en Cuba. Foron os 
seus fundadores os irmáns Albino e Maximino 
Matalobos Loureiro, xunto co mestre José Ote-
ro Abelleira que era o seu director. Foi o xefe 
de redacción o noso inesquecible mestre Ma-
nuel García Barros (Ken Keirades). Edítase en 
castelán, salvo algúns artigos soltos.

Estrada Republicana , xornal dirixido 
polo veciño de Cereixo e presidente da Fede-
ración Agraria da Estrada Manuel Brea Aba-
des. De curta traxectoria, saíu a rúa a come-
zos do ano 1931 e deixa de publicarse en no-
vembro do mesmo ano, ao finar o seu director 
o 8 de novembro de 1931 (morre dun disparo). 
Como o seu nome indica, é de orientación de 
esquerdas, afín a república.

La Vanguardia Xornal de tendencia de 
esquerdas, afín ao Partido Republicano Radi-
cal Socialista,que comeza a editarse o 24 de 
novembro de 1931, sae á rúa os días 7 e 24 
de cada mes. Estaba dirixido por Rafael Verea 
e José Mana Sánchez Brea. No ano 1932 titu-
lábase Órgano Defensor del Pueblo Honrado 
y Trabajador. Cesou a súa publicación no ano 
de 1933.

La Estrada. Órgano Defensor de los In-
tereses de la Comarca. Así se titulaba, tiña sé 
na rúa Porto Verdura,a correspondencia no 
número 23 e a administración no número 26. 
Xa existía no 1932. De orientación galeguista, 
redáctase en galego.

La Palanca, xornal quincenal, de orienta-
ción católica de dereitas,sendo o seu director 
o avogado Javier Luces Gil. Tiña un prezo de 
10 céntimos exemplar e a subscrición anual 
de 3 pesetas. A sé era no número 8 da calle 

Portada do xornal Eco de la 
Estrada

José Mª Sánchez Brea, Director do 
xornal La Vanguardia
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Ulla. Viu a luz o día 16 de decembro de 1932. E 
publicáronse un total de 79 exemplares. O de-
rradeiro publicouse o día 16 de marzo de 1936. 
Editábase en castelán.

Contrarretranca, revista de información 
da Estrada, de tendencia nacionalista, comeza 
a publicarse en febreiro do ano de 1990. Nos 
case sete anos de publicación chéganse a 
poñer en circulación 20 números. O derradei-
ro  foi en outono de 1996. Como non podía ser 
de outro xeito, publícase na lingua nai do noso 
país, que non é outra que o galego. Comeza 
sendo unha revista, cun custe de 40 pesos, e 
remata en xornal de tirada mensual cun pre-
zo de 50 pesetas. Edita Asociación Xuvenil a 
Tranca. Dirección,Tereixa Constenla; xefes/as 
de sección, Dores Chedas (concello),Carlos 
Pereiras (urbano),Tereixa Constenla (rural), 
Ana Hervés (cultura),Félix Rubial (deportes), 
X.X. Hidalgo (opinión). Fotografía de Victoria 
Castelao, Tereixa Constenla  Félix Rubial e 
Marcelo Vidal. Deseño, X.L. Andújar e Manuel 
Docampo. Composición e maquetación Con-
trarretranca. Administración Luísa Souto.

Tabeirós Terra, xornal de orientación 
galeguista, que nado na primavera de 1997 e 
remata no inverno de 2003. Editado pola Fun-
dación Cultural da Estrada, con sede na ave-
nida Benito Vigo, 104. Nos primeiros números 
era o xerente Manuel Arca Castro,e o consello 
de redacción formaban Xosé Manuel Reboredo 
Baños, David Otero, Carlos Loureiro,Xoán Ca-
rlos Garrido, Olimpio Arca Caldas, Xosé Lourei-
ro Lemos,Valentín García Gómez e Xosé Ro-
dríguez. Fotografía de Marcos Míguez, Xosé 
E, Carbajal e imaxes de arquivo. En maio de 
2000,co número IX,cambia a xerencia,pasan-
do a cargo de Valentín García Gómez, que foi 
o seu último xerente. A cargo do consello de 
redacción atopábanse Xosé Manuel Reboredo 
Baños, David Otero, Daniel Fernández, Ca-
rlos Loureiro, Xosé Loureiro Lemos, Xosé Ro-
dríguez, Xosé Luís Vilariño, Nicolau Alvarellos 
e Xosé Luna, correndo a fotografía a cargo de 
Bernabé S.L.,Marcos Míguez, Puri,e fotos de 
arquivo.

Capicúa Comunicación S.L..comeza 
a súa andaina o 9 de decembro de 2009, co 
número 0, e despois dun lustro,remata co 
número 119 o 16 de xullo de 2014.De tirada 
quincenal e orientación de esquerdas. Director 
Martín Parcero, con domicilio social na Praza 
da Igrexa número 7. Tiña un apartado de en-
trevista a unha persoa con certo interese social 
ou intelectual. Durante máis de dous anos pu-
blícanse artigos sobre as torres, pazos e casas 
señoriais da Estrada, e no momento da súa de-

saparición, viña publicando unha páxina sobre 
natureza. Amén de artigos de índole política, 
pero o que facía que este xornal tivese unha 
gran acollida dos veciños era unha sección de 
fotos, onde os cativos e maiores saían cele-
brando algún evento. Coma todos os demais 
foi unha grande perda a súa desaparición.

O que hai, Gaceta mensual da Estrada e 
Cuntis, Botou a andar en decembro de 2014, 
de tirada mensual. Con sede na avenida Fer-
nando Conde número 35, desta vila. Coordina-
dora Aitana Martino Brea. Redactores. Ofelia 
Lema, Aitana Martino, Xosé Martíns, Mar Blan-
co, Héitor Picallo e Ana Pérez. Veu ocupar o 
espazo que deixou Capicúa, Tal como chegou, 
foise,saíndo o derradeiro exemplar co número 
5 en maio de 2015,

Faro de Vigo, Titúlase“Diario Decano da 
Prensa Nacional”. Mantiña un correspondente 
na Estrada. Desempeñou este labor o cronis-
ta da vila don José Docampo que comeza en 
abril de 1914 e remata no ano 1969. Foi rele-
vado por don Jesús Leis Camba, quen crea na 
Estrada a delegación de Faro de Vigo. A pri-
meira edición Tabeiros-Montes,con delegación 
na Estrada,é con data 1 outubro de 1999. Na 
actualidade teno enderezo na Rúa Justo Mar-
tínez n° 12-1°B, con un nutrido grupo de ex-
celentes xornalistas: Silvia Pampín, Ana Cela, 
Silvia Alende e o xornalista deportivo Lois Do-
campo. Xornal diario e de tirada nacional.

La Voz de Galicia Xornal diario de ti-
rada nacional. Mantén unha correspondencia 
dende o año 1989. Foi o seu correspondente 
Fernando Cordón. No ano 2012 deixa o car-
go acolléndose a unha pre xubilación. No ano 
2003 pasa a ter unha delegación na Estrada, 
colaborando na edición Deza-Tabeirós, na ac-
tualidade e responsable da mesma a xornalis-
ta Rocío García. Ten a sé na Rúa Irmáns Se-
verino e Xosé Trigo, n° 2, oficina 4.

Mostra da diversidade de 
publicacións de maior ou menor 
entidade e duración que floreceron 
no noso Concello nos últimos 
tempos e que conectan coa rica 
tradición histórica da cal o xornal 
El Emigrado foi o máis relevante 
en todos os aspectos. Para máis 
información: www.tabeirosmontes.
com

Pedro Varela Castro, director do 
xornal Eco de la Estrada
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Cabada Vázquez, da man de M. García 
Barros, no xornal “El Emigrado”

Retratos de Cabada Vázquez 
e García Barros aparecidos  

respectivamente en Céltiga e Vida 
Gallega. 

O centenario da posta en marcha do El 
Emigrado estradense é sen dúbida ocasión 
axeitada pra lembrarmos unha fecunda amiza-
de entre dous relevantes persoeiros estraden-
ses que neste xornal despregaron unha boa 
parte dos seus esforzos. A diferenza na idade 
(García Barros superaba a Cabada Vázquez 
en algo máis de vinte e cinco anos) non foi 
atranco á mutua complicidade, bo entende-
mento e fonda amizade persoais.

Porei sumariamente de relevo en primeiro 
lugar este último aspecto pra aludir despois 
moi sucintamente á concreta plasmación por 
parte de Cabada Vázquez do seu bo persoal 
quefacer cultural e literario nas páxinas do xor-
nal. Pois tal quefacer non ocorreu a unha certa 
aséptica e cortés distancia senón dende unha, 
mutua e rechamante, proximidade humana e 
ideolóxica. Vexamos.

Ó longo da súa relación con Cabada 
Vázquez, García Barros non deixou de trata-
lo sempre con respecto, consideración, alta 
estima e, máis ca nada, con humilde agarimo 
e sincera amizade. Así, cando el, en outono 
de 1926, presenta Cabada Vázquez no salón 
Novedades da Estrada para un recital benéfi-
co (de poemas seus e tamén doutros poetas) 
a prol dos damnificados polo ciclón en Cuba, 
farao (tal e como el o recorda nun seu escrito 
do ano 1962, bastantes anos xa que logo des-

pois) así: “Teño o grande honor de apresentar-
vos ó poeta Xosé Manoel Cabada Vázquez, que 
todos xa conoscedes máis ou menos. Un gran 
poeta cuias composicións son moi celebradas, 
non soio por eiquí senón tamén polas Américas, 
pois hastra alá chegan. Pero, Cabada Vázquez, 
ten ademais a virtude da modestia, pois, nistes 
casos de apresentacións, os que van a sere 
apresentados, todos precuran o selo por al-
guén, e iste que aquí vedes avéuse a selo por 
ninguén” (Cf. García Barros, A miña lembranza 
ó poeta Xosé Manuel Cabada Vázquez. En: 
Freixeiro Mato, X. R., Cos pés na terra. Perso-
nalidade e obra inédita ou esquecida de Manuel 
García Barros [A Estrada, Asociación Cultural 
"A Estrada" - Ed. Fouce, 1999], p. 106). Neste 
memorábel escrito (redactado por el coincidin-
do cronoloxicamente co traslado dos restos de 
Cabada Vázquez desde Linares a Codeseda 
en outono de 1962, aínda que publicado por 
primeira vez en 1999) indica García Barros que 
non había aínda moito que se atopara co seu 
amigo na vila da Estrada. Teño a sospeita de 
que este mutuo e amigábel encontro puido oco-
rrer no verán ou no Nadal de 1935, é dicir, no 
ano anterior ó seu pasamento. Daquela exercía 
Cabada Vázquez como profesor e director nun 
colexio público en Linares (Xaén). Pois ben, 
o escrito remata deste sentido e emocionante 
modo:

“Non sei ben agora o tempo que pasóu, 
pero, coido que non foi moito. Ó ir eu á 
Vila, a onde iba eu decote era ó 'Centro de 
Emigrados', no que estaba a Redaución do 

• Manuel Cabada Castro

 » A diferenza 
na idade (García 
Barros superaba a 
Cabada Vázquez 
en algo máis de 
vinte e cinco anos) 
non foi atranco á 
mutua complicidade, 
bo entendemento 
e fonda amizade 
persoais.
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'Emigrado'. Non facía moito tempo que 
mesmo ó entrar albiscara xa de lonxe o 
'Pueblo Gallego', estendido ou pousado 
sobre a mesola central, como era adoito, 
co retrato de Loriga en pirmeira prana. E 
mesmo ó velo eiscraméi estremecido:

-¡Alá se vai Loriga!...
E, nefeito: Loriga estrelárase en 

Madrí cunha avioneta.
Do mesmo xeito, cando máis adian-

te ó entrar albisquéi, tamén en pirmei-
ra prana, o retrato de Cabada sentín 
coma un martillazo no corazón.

-¡Alá se vai Cabada!, escraméi. E 
fórase Cabada.

A sala estaba a aquila hora solitaria. 
E anque non estivera sería o mesmo.  
Debruceime sobre a mesa, e sin poder-
lle quitar os ollos denriba chorei por íl."
 (García Barros, A miña..., p. 107).

 En realidade, o sentimento que 
respecto de Cabada Vázquez aquí expre-
sa o seu amigo vén estar na mesma liña 
do que el, ben de anos xa antes, expresara 
nas súas Rexoubas (en “El Emigrado”, nº 
558, 14 de abril de 1936, p. 2), só poucos 
días despois do pasamento de Cabada 
Vázquez: 

"Certas noticias deixan a un tan aba-
tido que máis que realidade fegúranselle 
a un soños ausurdos e atormentadores 
de mala noite. Non se ve a posibilidade 
de darlles creto.

O ler a noticia da morte do amigo 
fraterno José M. Cabada Vázquez foi 
coma se me botaran o mundo enteiro 
encima da alma [...]. A súa desaparición 
dóinos na alma [...]. Un dos bos e xe-
nerosos que se vai. ¡Adeus, Cabadiña!".
 
Mais volvamos ó comezo mesmo do 

iluminador escrito de García Barros A miña 
lembranza... en relación coa súa proximi-
dade a Cabada Vázquez, porque proxecta 
luz ó mesmo tempo sobre o silenciamento 
público fáctico, nos actos celebrados en 
Codeseda por mor do traslado dos restos 
de Cabada Vázquez desde Linares (Xáen) 
á súa parroquia natal de Codeseda o 13 de 
outubro de 1962, da estreita relación real 
(ideolóxica e política) que de feito existira 
entre Cabada Vázquez e García Barros. 
Vexamos, pois. 

Ó final do sinalado escrito A miña lem-
branza... constan o lugar, a data e as iniciais 
de Manuel García Barros deste xeito: “Pou-
sada, outono de 1962. M. G. B.”.  Esta data 
está en clara relación coa data da aludida 
celebración en Codeseda. É verdade que 
daquela García Barros tiña xa 85 anos (aín-
da que morrería con 95); mais, aínda así, 

non deixa de resultar non pouco estraño que 
unha persoa tan sinalada na súa relación con 
Cabada Vázquez como el non fose informada 
(ou incluso directamente convidada a partici-
par nel) sobre tal evento polos organizadores, 
etc., tal como con suficiente claridade se deixa 
entender ademais no comezo do escrito. Só 
resulta comprensíbel, naturalmente, desde as 
presións ideolóxicas e políticas ás que o réxi-
me franquista o someteu o longo da súa vida. 
En definitiva, daquela non era posíbel (en plena 
época franquista aínda) unha intervención públi-
ca de García Barros en tales actos referíndose á 
súa amizade con Cabada Vázquez. Optaría xa 
que logo por deixar escrita a súa opinión para 
vindeiras xeracións... Velaquí os primeiros pa-
rágrafos do sinalado texto: 

"Niste outono do ano que corre trou-
xéronse as cinzas de poeta Xosé Manoel 
Cabada Vázquez, de Jaén, onde era cadei-
rádego, á sua parroquia de Codeseda, niste 
municipio da Estrada. Sóupeno xa tardeiro, 
e coma por milagre, por unha folla de preódi-
co que púiden ver por casoalidade.

De Cabada Vázquez teño tamén eu algo 
que contar. Viña moito pola Estrada, sendo 
inda ben mozo, por onde andaba eu tamén 
daquela case a decotío.

Nos intres que eu tiña mais ou menos 
desocupados, quen se poñía decote á miña 
beira era Cabada. Eu era Xefe de Redaición 
do Semanario 'El Emigrado', apadroado po-
los emigrados de Cuba e Boenos Aires, que 
adequirira unha circulación considerábele, e 
un prestixio de bastante consideración, tan-
to na Terra, coma nas Américas, e as súas 
páxinas estaban abertas pra toda manifesta-
ción cultural, e con agarimo pras poesías de 
Cabada, que se lle pubricaban ornadas con 
vistosos corondeles e decote en primeira 
páxina" (García Barros, A miña..., p. 105-
106).
Foi sobre todo desde mediados dos anos 

vinte ata comezos dos trinta do século pasa-
do cando máis se intensificou a colaboración 
de Cabada Vázquez con García Barros tanto 
en El Emigrado coma na realización doutras 
diversas actuacións culturais ou benéficas das 
que posteriormente se daba conta no mes-
mo xornal. Así o fará, por exemplo, Cabada 
Vázquez nos seus artigos "La velada dada en 
Lalín" (El Emigrado, 7 de xaneiro de 1927) ou 
"Chamamento" (El Emigrado, 18 de maio de 
1927). Neste último indicará o poeta e político 
de Codeseda: “Traballar, si; mais traballemos 
pra nós, traballemos pola nosa cultura, a que 
debemos espallar por toda Galicia. Fagamos 
laboura enxebre”.

Pouco despois, en maio de 1927, García 
Barros e Cabada Vázquez, xunto con outros 
amigos, realizarán aínda unha xira artística e 
cultural por terras de Curantes sobre a que pu-

Manuel García Barros e Xosé 
Manuel Cabada Vázquez na súa 
viaxe por terras de Curantes.

 » Foi sobre todo 
desde mediados 
dos anos vinte 
ata comezos 
dos trinta do 
século pasado 
cando máis se 
intensificou a 
colaboración 
de Cabada 
Vázquez con 
García Barros 
tanto en El 
Emigrado coma 
na realización 
doutras diversas 
actuacións 
culturais ou 
benéficas das que 
posteriormente 
se daba conta no 
mesmo xornal.
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blicarán varias crónicas en diversos xornais e 
revistas. É neste contexto cando o propio Gar-
cía Barros lle pide a Cabada Vázquez que o 
substitúa a el e redacte este tipo de crónicas 
(porque “él –tal como indica García Barros- sa-
bría descubrir nuevas facetas que producirían 
reflejos nuevos [...]” (Cf. García Barros, Del 
Certamen Escolar del Sindicato "Pardemarín": 
El Emigrado, nº 235, 16 de xullo de 1927). Así, a 
crónica "La Fiesta Escolar de Tabeirós" (El Emi-
grado, 31 de xullo de 1927) redáctaa xa Cabada 
Vázquez. En realidade,  xa antes (a comezos 
de xaneiro deste mesmo ano) escribía el para 
El Emigrado outra crónica, titulada "La velada 
dada en Lalín" (El Emigrado, nº 216, 7 de xa-
neiro de 1927), sobre a actuación nesta vila de 
artistas estradenses nunha velada a prol dos 
damnificados polo ciclón de outono de 1926 na 
illa de Cuba. 

Cabada Vázquez participa así mesmo, 
en anos posteriores, en importantes debates 
culturais, que el mesmo en boa parte suscita, 
como por exemplo o relacionado coa relevan-
te función social e educativa dos mestres, que 
se desenvolveu en El Emigrado entre finais de 
1929 e abril de 1930. As tres Moxenas de Caba-
da Vázquez (que nelas utiliza o pseudónimo La-
menú) publicadas neste xornal (El Emigrado: 31 
de decembro de 1929, 16 de xaneiro de 1930 
e 7 de febreiro de 1930) están directamente 
relacionadas con esta cuestión. Nelas insistirá 
Cabada Vázquez na responsabilidade educati-
va dos propios mestres tanto no ensino público 
coma no privado. Por certo, García Barros (Ken 
Keirades) participa no debate sobre todo como 
moderador entre as diversas posturas enfron-
tadas e, así, trala primeira das "Moxenas" do 
seu amigo comentaraa despois nas súas "Re-
xoubas" deste xeito: “Teño que agradecerlle ó 

amigo (hirmán) Lamenú o vir a custión na len-
gua matria, o que non me sucede con todos” (El 
Emigrado, 31 de decembro de 1929). A isto non 
deixará de indicar logo pola súa parte Cabada 
Vázquez (Lamenú): “Nada me ten que agrade-
cer por empregar a léngoa galega. Non é cousa 
nova en min, xa que nela pubriquei o pouco que 
teño pubricado, e nela falo a cotío, sentíndome 
orgulloso de facelo. ¡Galego, e sempre gale-
go!...” (El Emigrado, 16 de xaneiro de 1930). 
Mais García Barros (Ken Keirades) non deixará 
por iso de insistir aínda nas súas "Rexoubas" 
deste mesmo número do 16 de xaneiro de 1930 
en tal cuestión: "Teño que agradecerlle ó hirmán 
Cabada o ousequio dun artísteco programa fei-
to na fala enxebre pra as festas do Sanamaro 
de Codeseda, que, como cousa súa é cousa 
acabada. Ós verdadeiros patriotas sóbranlles 
as ocasións de facer patria" (Ken Keirades, "Re-
xoubas": El Emigrado, nº 325, 16 de xaneiro de 
1930).

Sinalo xa finalmente, pra unha sumaria in-
formación do lector e en orde cronolóxica (des-
de o primeiro en 1923 ata o derradeiro en 1930), 
os títulos dos escritos, tanto en verso como en 
prosa, que Xosé Manuel Cabada Vázquez pu-
blicou no xornal El Emigrado.

1. Poemas (todos en galego): "A loitar", "Al-
borada", "A Galicia", "O espello", "Lonxe dela", 
"Inocencia", "Na fala galega", "¡Boa voda!", 
"Madrigal" (no seu posterior libro de versos "Va-
galumes" o título deste poema será "Rosa sin 
espiñas"), "A un mal outro pior", "Sospiros de 
emigrado", "Vítimas", "Maruxa", "O San Mauro 
de Codeseda", "Miña lúa aluarada".

2. Prosa: "A bolaíña", "¡Redención!", "La ve-
lada dada en Lalín", "Chamamento", "La Fiesta 
Escolar de Tabeirós", "Moxenas" [I], "Moxenas" 
[II], "Moxenas" [III].

Portada da primeira edición do 
poemario "Vagalumes" de Xosé 
M. Cabada Vázquez

O falecemento dun Cabada 
Vázquez moi novo fixo que 

a súa carreira literaria e 
as achegas á nosa cultura 

quedaran truncadas. No caso de 
Manuel García Barros, a pesar 

da súa lonxeva vida, a represión 
franquista freou a súa tamén 
relevante produción editorial 
e creación cultural. Vemos a 

Ken Keirades nesta foto da súa 
biblioteca xunto coa súa neta, 

presidida pola escultura de 
Castelao.
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Matar o mensaxeiro

A represión franquista cebouse cos escritores e escritoras de El Emigrado. Así atopamos nas causas dos consellos de 
Guerra recortes das súas páxinas como estas que aquí reproducimos, como proba para condenar a morte a quen asina 
eses artigos. Este é o caso de José Cortés Fernández, fusilado o 15 de outubro de 1936.  Vemos subliñado en roxo ou 
marco cun X aquelo que non gusta aos asasinos da cultura e do libre pensamento. Manuel García Barros, quen conserva-
ba exemplares do xornal, sinalaba á beira dos nomes das vítimas a súa acusación aos criminais fascistas. Este tamén é 
o caso de Xoán Xesús González (segunda imaxe), outro dos que mataron para tapar a boca á liberdade. Unha liberdade 
de expresión e contraste pacífico de ideas que promovía El Emigrado e que foi interrompido de maneira sanguenta o 18 
de xullo de 1936.

Esta imaxe da festa dos Pereiriños en Pardemarín 
reflicte un pobo con autoestima guiado pola bandeira 
galega e a da república cara un futuro que confiaban 
mellor.  El Emigrado sería a canle de expresión desas 
esperanzas e soños. 

• Xoán Carlos Garrido
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• David Otero

Festa dos Pereiriños, na 
que vemos a influencia 

da emigración na 
homenaxe aos países 

de acollida con traxes e 
bandeiras representando 
eses Estados. A escola, 

o sindicalismo agrario 
e o asociacionismo na 

emigración acabarán 
aliándose para 

condensárense nunha canle 
de expresión das súas 

denuncias e esperanzas: El 
Emigrado.

• María Xesús Nogueira

No centenario de El Emigrado

Os acontecementos que están a marcar 
o ano máis estraño das nosas vidas deixaron 
nun segundo plano algunhas efemérides que 
xiran arredor do proxecto de rexeneración cul-
tural emprendido, da man do galeguismo, na 
segunda década do século XX. Unha delas 
é o centenario do xornal El Emigrado, patro-
cinado pola Sociedad de Hijos de La Estrada 
en Cuba. A publicación, que viu a luz o 15 de 
setembro de 1920 baixo a dirección de Xosé 
Otero Abelleira, tivo continuidade até 1940. Na 
evolución das súas cabeceiras, de “Periódico 
independiente”, co engadido “Órgano de las 
sociedades de emigrados y agricultores del 
municipio de La Estrada” (1921), a “Periódico 
galeguista” (1930) e a “Periódico independien-
te” (1935) queda reflectida unha boa parte da 
historia da Galicia da preguerra.

El Emigrado respondía ao espírito da pren-
sa galeguista da época, tanto polo seu ideario 
anticaciquil e favorábel ao Estatuto de 1936, 
como pola súa defensa da lingua e a importan-
te presenza de contidos literarios. Con respec-
to a primeiro, a lenda incorporada, tamén en 
1930, á cabeceira é abondo significativa: “Os 
pobos que esquencen a sua lengua suicídanse 
a si mesmos”. No que atinxe á literatura, alén 
da importantísima participación de Manuel 
García Barros, cos seus “Contiños da terra” e 
“Rexoubas”, cómpre destacar sinaturas como 
a de Manuel Lugrís Freire, Cabada Vázquez, 
Avelina Valladares, Otero Pedrayo, Antón Villar 
Ponte ou Antón Losada Diéguez.

Aos méritos destacados debe.mos sumar 
o destacado papel cohesionador desenvol-
vido por El Emigrado a respecto dun ideario 
e tamén dunha comunidade de estradenses, 
na terra e na diáspora, que tiveron nel non só 
un punto de encontro senón tamén de apoio a 
causas como o agrarismo, o anticaciquismo, o 
galeguismo e a defensa da “sua lengua”.
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Emigrado. Periódico galeguista

A Estrada, 15 de setembro de 2020
Prezado irmán,
Cumpres 100 anos xusto no ano en que eu 

nacín e aínda así, con toda esa distancia tem-
poral, sei que é moito o que che debo. Igual 
ca ti, eu tiven outros precedentes e amigos de 
andainas, como Sermos Galiza ou A Nosa Te-
rra. No teu caso, que naciches case ao mesmo 
tempo que a importante revista Nós, tamén de 
aniversario, non debes considerarte de menos 
relevancia ou interese. Primeiro, porque se 
naceu Nós foi porque antes as Irmandades da 
Fala e A Nosa Terra, o seu xornal, prepararon 
o terreo. Segundo, porque ti traballabas desde 
o ámbito local con espírito nacional, de amor á 
Terra, seguindo o pensamento do teu director 
na maior parte do tempo, Xosé Otero Abelleira, 
Xosé D’Outeiro. El sempre defendeu a nosa 
historia, a nosa lingua, a educación como xeito 
de transformar a realidade, o ferrocarril –como 
outro grande amigo seu, o xenial Castelao, con 
quen visitou o Pico Sacro en 1925–, e o re-
coñecemento a persoas fundamentais da nosa 
cultura para “contribuír a afianzar a persona-
lidade da nosa patria”. A introdución do gale-
go, por exemplo nas famosas “Rexoubas” de 
García Barros ou a aposta por complementar 
o xornal coa venda das novelas das coleccións 
Lar, Terra A Nosa ou Céltiga son aspectos que 

• Goretti Sanmartín Rei definen un xeito de estar no mundo, con orgu-
llo do noso, como Nós tamén queremos facer.

Seguro que te felicitas hoxe de termos un 
xornal completamente en galego e que te sor-
prendes da nosa edición dixital, que permite 
que na Habana ou en calquera punto da emi-
gración (a quen te querías dirixir de maneira 
especial para fomentar o amor á Terra e a vin-
culación con ela) lean as novas que van xur-
dindo ao mesmo tempo que as facemos aquí. 
Unha auténtica revolución. 

Quero que saibas que non esquecemos o 
teu labor, pois esta Galiza que os dous ama-
mos non se pode explicar sen ter en conside-
ración o que podemos ler nas túas páxinas. E 
esa mesma memoria lémbranos tamén o paso 
polo cárcere do teu director –que, como afir-
mou Otero Pedraio a respecto do Grupo Nós, 
facía todo e de todo no xornal– acusado de 
expoñer a bandeira republicana nuns cromos 
do escaparate da Artística, a súa imprenta e li-
braría. Nós practicamos a idea de que para ter 
futuro é preciso coñecermos a nosa historia. 
E nesa historia ti tes moito que dicir e a Aso-
ciación Cultural Vagalumes moito que achegar. 
Remato desexando que cando chegue o meu 
cen aniversario alguén se lembre de min, o 
que significará que tamén se ha lembrar de ti.   

Unha forte aperta e cen parabéns no teu 
ano,

Nós Diario Galego

O xornal El Emigrado 
deixaba de existir no ano 

40, xa desvirtuado pola 
censura e a intervención das 

autoridades franquistas, e 
con iso, xunto co acontecido 

con outros xornais do país, 
interrompíase de maneira 
tráxica a evolución  dunha 
publicación cada vez máis 

comprometida coa liberdade, 
coa cultura e co benestar 

do pobo. Cen anos despois 
xorden iniciativas que 

tratan de recoller o espírito 
daquelas publicacións e 

recuperar o tempo perdido a 
prol da nosa Terra. Este é o 

caso de Nós Diario.

 » Quero que saibas 
que non esquecemos 
o teu labor, pois esta 
Galiza que os dous 
amamos non se pode 
explicar sen ter en 
consideración o que 
podemos ler nas túas 
páxinas.
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Neste ano a día quince de setembro cele-
bramos o século dourado do xornal estradense 
El Emigrado, o cal dirixido por Otero Abelleira 
co traballo e  colaboración, diriamos como re-
dactor xefe, de García Barros. Este xornal, da 
man dos seus promotores, postos a  maior ca-
pacidade de organización, pretende intervir na 
sociedade estradense a fin de exercer cambios 
políticos, en especial no referido ao sindicalis-
mo agrario, así como tamén en todo o referen-
te á vida local da Estrada e por outra banda es-
tablecer pontes importantes  coas sociedades 
de emigrados en especial de Arxentina e Cuba. 
Tratarían de trocar ora represión por sedución, 
explotación por ben vivir en felicidade, ora obe-
diencia cega por recoñecemento. Colaboraban 
e seguían a idea de Núñez Búa: “ …levar a 
nosa fe por Galicia adiante. Nós temos de fa-
guelo porque non somos mercenarios dunha 
causa e non nos espimos a gosto de ninguén”. 
Non pretendían discursos de palabras comple-
xas para feitos de nada. Buscaban o eficaz. 
Non foron predicadores no deserto. En tempos 
de hoxe, pero que acaen ben para esta xera-
ción de El Emigrado, diremos que pretendían “ 
xente ben formada e non simplemente forma-
teada”.Todo iso, desde o sentir e pensar,  per-
fectamente coordinado en proxectos unitarios 
desde o Centro de Emigrados da nosa Vila. 
Velaí unha idea de como facerse un xermolo 

importante para motivar reflexións e accións 
transformadoras da veciñanza da Estrada e 
do seu Concello, así como a integración nos 
movementos políticos e culturais de Galiza 
e asemade na diáspora e no alén mar. Unha 
canle de innovación e de toma de identidade. 
Non olvidemos que neste ano vinte do século 
pasado xorden en Galiza moi variadas e fortes 
propostas, así como novas organizacións que 
se integran ou achegan, moi fundamentalmen-
te nas Irmandades da Fala, no desexo de que 
Galiza colla maior determinación para se dicir 
e nomear nación. Desta maneira proclámase 
o 25 de xullo o día da Patria Galega,” festa da 
nazón galega” (dicía Vicente Risco), edítase a 
revista Nós, en Compostela nace a Xuventude 
Escolar Nazonalista que presidirá Valentín Paz 
Andrade, Castelao consagrábase como pintor, 
pois de moito éxito foino a súa exposición na 
Coruña, Roberto Blanco Torres xa está afirma-
do como poeta de loita e así neste tempo pu-
blica versos de moita sensibilidade adicados á 
nenez e manifestábase nos seus versos coa 
afirmación rotunda de “ Nós, nós e nós”. Lois 
Peña Novo é elixido concelleiro na Coruña e 
así temos a ben que el fose o primeiro nacio-
nalista nesa Corporación. Arrequecíase a idea 
de Galiza nación e así se dicía e de forma xe-
neralizada e ilusionada: “temos un ideal e non 
comprendemos a vida sen el”. 

Nada pode, nada debe,  quedar atrás. O 
olvido non axuda ao saber de nós. E por iso 

Inauguración o 15 de setembro 
de 2020 da inscrición 

conmemorativa polo centenario 
do xornal na casa en que se 
imprimiu e viviu Xosé Otero 

Abelleira, o seu director.
Intervención de David 
Otero na inauguración 

da inscrición que lembra 
o xornal El Emigrado e 
ofrenda floral diante da 

tumba do seu director 
Xosé Otero Abelleira, 

coa intervención de Clara 
Iglesias, presidenta da A. 
C. Vagalumes e neta do 

xornalista.

DE VINTE A VINTE VAN CEN

• David Otero

 » Tratarían 
de trocar ora 
represión por 
sedución, 
explotación 
por ben vivir 
en felicidade, 
ora obediencia 
cega por 
recoñecemento.
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agora cen anos logo, no diálogo de ideas e 
proxectos, dende a AC Vagalumes, queremos 
ser forza creadora e recordar en presente o 
xornal El Emigrado como unha mostra impor-
tante de como desde o marabilloso exercicio 
da crítica social e persoal, a noticia e o debate 
local, na verdade e na limpeza informativa, na 
importancia da palabra na nosa Cultura e Lin-
gua como sustento comunitario, sen a práctica 
da infodemia, constitúe a primeira mostra de 
democracia intelectual, fóra de manipulacións 
do correcto da verdade, pois a veciñanza, cal-
quera veciñanza, non pode perder a súa liber-
dade, a súa creatividade, nin a súa opinión e 
pensamento, e neste caso de El Emigrado e 
a súa xente, tendo claro que unha maneira de 
ser galego ou galega é selo estradense, pois 
nestes anos vinte e posteriores,os debates 
abertos e serios, documentados e argumenta-
dos, sempre se fixeron (e fanse) necesarios. 
Dicir tamén, e neste caso da xeración de El 
Emigrado, que a palabra restaurada da e na 
Lingua foi o pulsar das súas ideas, das súas 
emocións e sentires, expresadas en inquedan-
zas e postas en desexos. Eles quixeron vivir 
os seus días “ en quente”. Querían notarse 
vivos e transmitíano. Trataban de seducir a 
cidadanía. As súas enerxías érano de conta-
xio, pois trataban de recuperar o que debían 
ser para o que ben serían. E fixérono tamén 
na memoria de quen os precedeu. Tiñan moita 
honestidade intelectual. 

Desta maneira, e repetímolo, desde a AC 
Vagalumes, queremos recordar coas ilusións 
de arestora a exemplaridade daquel grupo, xa 
diriámoslle xeración de El Emigrado, que se for-
mou ao redor do xornal e do Centro de Emigra-
dos, pois exercendo memoria colectiva, neste 
caso de veciñanza estradense, nós , e salien-
tando esta celebración que queremos compartir 
con quen nos atenda e teña a ben, queremos 
activar as intelixencias dos nosos corazóns. 
Queremos seguir nela, si, na teimosía limpa, 
traballando arreo, para vivir e pronto desde A 
Estrada a soberanía de Galiza, pois sen ela, ta-
mén entre nós, o noso pobo vive nunha caren-
cia fundamental.

 O saber de nós, como así das referencias 
daqueles de hai cen anos e na  lectura de El 
Emigrado, activarase nas nosas capacidades 
para tomar decisións. Estas non poderán ne-
garse. Son certas, auténticas, e teñen que vol-
verse realidade. Non podemos chegar tarde. 
Da mesma forma que eles, os de El Emigrado, 
nós arestora determinámonos no dito de pro-
posta necesaria:” o dereito a participar, con-
leva o deber de participar”. Que vos parece? 
Farémolo?

Feliz século para El Emigrado. Tamén para 
a Estrada. E así para Galiza.  

  
david otero (a un século de El Emigrado 

no ano de Ricardo Carvalho Calero).

 » Desde a AC Vagalumes, queremos recordar coas 
ilusións de arestora a exemplaridade daquel grupo, xa 
diriámoslle xeración de El Emigrado



 » "Hai campos nus que reclaman seren cultivados; hai inmensas 
minas sen explotar; arroios sen desangrar, lamazais sen sanear, vías 
de comunicación sen construír e cargas sen aliviar. No entanto, a 
política centralista, moi lonxe de traballar polo ben do pobo, como é o 
seu deber, o que fai é oprimilo máis e máis." 

Xosé Otero Abelleira

Asociación  Cultural
Vagalumes


