
                        OS CARBOEIROS DA CIÉNAGA  

      A ciénaga de Zapata é un territorio de 300 000 hectáreas da provincia de Matanzas, 

na zona occidental de Cuba. O 75% da súa superficie é pantanosa. A abundancia de 

turba e carbón vexetal fixo que algún homes puxeran os seus ollos nesta desolada e 

inhóspita rexión a comezos do século XX, a meirande parte galegos, e algún deles, de 

San Sadurniño.  

     Tratábase basicamente de construír gabias nos terreos pantanosos para poder extraer 

madeira e “fabricar” carbón que se vendía en Matanzas ou na Habana. Un labor ben 

coñecido polos labregos e labregas de San Sadurniño que “redondeaban” os seus cativos 

ingresos vendendo carbón na primeira metade do século XX en Ferrol. 

 

 

 

 

       Todo comezou tras dun  decreto firmado en 1912 polo daquela Presidente da 

República Cubana, José Miguel Gómez. Segundo a lei, dábaselle a concesión para a 

explotación da ciénaga á Compañía Agricultora de Zapata, mais a ningunha empresa 

estranxeira ou nacional lle interesou esta “oferta” polo custoso da inversión precisa para 

poñer en marcha as explotacións. Así foi como algúns emigrantes galegos da Habana 

entenderon que “aquilo” era unha oportunidade; nomeadamente para os avispados 

empresarios viveirenses Jesús Rivera Cociña e os irmáns Sinecio e Ciro Mora. Os 

tres socios organizaron unha estrutura da explotación da ciénaga coa “Bodega de los 

gallegos”. Alí vivían contratados preto dun centenar de emigrantes galegos, fartos de 

buscarse a vida polas rúas da Habana explotados polos empresarios galegos do carbón. 

Mais as condicións do  traballo na ciénaga eran infames; auga, lama, os mosquitos e a 

insalubridade dos pantanos mantiñan a aqueles indómitos galegos preto das portas da 

morte. Por riba, a bestialidade do traballo, tronzar a leña, carrexar e preparar o carbón 

vexetal durante varios días facían extenuante calquera actividade humana ante un clima 

adverso húmido e caloroso. O lector interesado pode ver aquí a curtametraxe “El 

megano” (Julio García Espinosa 1955) para quedar sen palabras. Moitos dos que saen 

nese filme son galegos da Ciénaga de Zapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga_de_Zapata
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/emigracion/2014/04/27/carboneros-gallegos-cuba/0003_201404SM27P20994.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bzBsw58u0rI
https://www.youtube.com/watch?v=bzBsw58u0rI


 

          Calcúlase en mais de 100 emigrantes galegos como os pioneiros do que hoxe é un 

paraíso natural, reserva da biosfera segundo a UNESCO e recurso turístico de primeiro 

orde na illa caribeña. Entre os que traballaron na Ciénaga de Zapata atopamos nomes 

como José Vigo Díaz, Marcelino Vigo Díaz, Germán Gómez Otero, Avelino Fernández 

(cávalo), José Vilar, Nicasio, Pedreira, José Rouco, Manuel Cabeiro, Gerardo González, 

Lorido, Manuel Fernández García (pata rumba), José Vázquez, José Bouza López, 

Apolinar Insua, Celso Remallal, Manuel Ferreiro (ferro), José Hermida, Nicolás 

Albariño, Antonio Redondo, Jesús Iglesias, Andrés, Daniel y Ramón Sueira, José 

Naveiro, José Pereira, Ley Ventura, Manuel Puente, Silva, Horacio Pelmui, Adón 

Sevillano, entre outros moitos: «Seres humanos convertidos en bestias» como os define 

o investigador Henry García 

Como mínimo catro destes pioneiros eran naturais de San Sadurniño, pero de seguro 

que hai moitos mais. Practicamente todos asentáronse na Ciénaga e non retornaron ao 

seu país da infancia. 

Resumimos brevemente a súa biografía extraída do libro “Del misterio a la realidad. 

Gallegos carboneros en la Ciénaga de Zapata” por Henry García González. Editado por 

Galicia en el mundo.Vigo 2011 :  

 

MARCELINO VIGO DÍAZ e JOSE VIGO DIAZ  
Marcelino naceu en Ferreira,o 16 de decembro de 1899. Foi fillo de 

José Vigo e de Leocadia Díaz, naturais de Ferreira. 

Chegou ao peirao da  Habana no 1924 e viaxa -xunto co seu irmán 

José Vigo Díaz-, á Surgidero de Batabanó, onde comezaron a traballar 

no corte de leña e carbón vexetal. José Vigo non foi capaz de 

aclimatarse ao ambiente nin soportar o esgotamento físico, e marchou 

para Arxentina.  

Pola contra, Marcelino adaptouse as duras condicións laborais e 

decidiu ficar na ciénaga como carboeiro, para aforrar e poder retornar 

algún día a súa querida parroquia de Ferreira. Casouse con Rosenda 

Evangelina Alfonso Zamora en 1935. Cando xa tiña preparado a 

viaxe de volta e pensaba botar un baile na festa do San Paio de 

Ferreira tivo un fatal accidente: mentres preparaba unha viga de 

madeira, unha serra secciónalle a perna dereita, morrendo desangrado no peirao de 

Barabanó o 16-6-1946. Ten abondosa descendencia en Cuba 

 

MANUEL CABEIRO CANIDO 

Manuel naceu en San Sadurniño no ano 1891. Fillo de Don 

Antonio Cabeiro e Tomasa Canido Soto. Despois de arribar ao 

peirao da Habana, trasládase a Alacranes, provincia de Matanzas, 

contratado por Jesús Rivera na ciénaga de Zapata, onde traballará 

durante corenta anos, como carboeiro na zona de Júcaro Quemado 

e a zona de la Bey, lugares dedicados a plans de carbón e 

extracción de madeiras preciosas (caoba, cedro, llana e varia);  nesta 

actividade, Cabeiro establece relacións comerciais con Jesús Rivera 

o que lle proporciona certo acougo económico. Cásase en 1956 coa 

cubana Escolástica de la Concepción González Díaz. Mais Manuel 

“aplatánase” de todo, integrándose completamente na vida da 

provincia de Matanzas. Morrerá por causas naturais en 1961 sen 

retornar a San Sadurniño. Deixou unha abondosa familia en Cuba. 

http://www.ecured.cu/index.php/Ci%C3%A9naga_de_Zapata
http://www.cronicasdelaemigracion.com/media/cronicas/books/delmisterioalarealidadweb12.pdf
http://www.cronicasdelaemigracion.com/media/cronicas/books/delmisterioalarealidadweb12.pdf


 

 

ANTONIO REDONDO SEDES 

Antonio naceu en San Sadurniño en 1901. Fillo de Pedro Redondo Beceiros e Andrea 

Sedes Fojo. Con 15 anos desembarca no peirao da Habana en 1916. Na capital de Cuba 

traballa no mesmo que moitos mozos galegos recén chegados: como vendedor de 

carbón polas rúas. Mais ao entrar en contacto có provedor Rivera vaise para a Ciénaga 

onde traballará como carboeiro e leñador ata a súa morte nos anos 60. Tampouco 

retornará a San Sadurniño. 
 

 


