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A INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DOS EMIGRANTES
GALEGOS EN EUROPA: OS CASOS DE FRANCIA E PAÍSES
BAIXOS
Laura Oso Casas
María Villares Varela

RESUMO
Este artigo presenta, de modo comparativo, as estratexias e traxectorias da inserción socio-laboral dos emigrantes galegos en Francia e nos Países Baixos. En primeiro lugar, analízanse os
diferentes tipos de migración (individual, familiar, de mulleres soas, etc.). En segundo lugar,
estúdase a inserción dos emigrantes galegos no mercado de traballo (fundamentalmente na
industria e no servizo doméstico/portarías e de limpeza). Por último abórdanse as estratexias
residenciais, así como outros aspectos relativos á inserción social (estratexias matrimonias, de
aforro e consumo, relacións sociais, etc.).
Palabras clave: Galiza, emigración, Francia, Países Baixos, mercado de traballo, inmigrantes
españois, servizo doméstico, mulleres.
ABSTRACT
This paper presents a comparison between the strategies and trajectories for socio-labour
incorporation for Galician migrants in France and the Netherlands. Firstly, different types of
migration are analyzed (individual, familial, lone women migration, etc.) Secondly, the insertion of
Galician migrants to the labour market is presented (basically into industry and domestic service/
porter’s lodge and cleaning). Finally, residential and other social issues related to social incorporation
are presented (as marriage strategies, saving and consumption, social relations, etc.).
Keywords: Galicia, emigration, France, Netherlands, labour market, spanish immigrants, social
insertion, domestic service, women.
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INTRODUCIÓN

Ao longo das seguintes páxinas analízanse as estratexias de inserción
socio-laboral dos emigrantes galegos en Francia e nos Países Baixos. A metodoloxía empregada baséase na explotación de datos secundarios e na análise
cualitativa obtida a través da realización de entrevistas en profundidade semidirixidas a galegos emigrados.1 En primeiro lugar analizaranse os diferentes
tipos de migración e as súas características, facendo especial fincapé no carácter familiar ou individual dos fluxos (migración do home só; migración
conxunta da parella; migración da reagrupación familiar, xa sexa iniciada polo
home ou a muller; migración de mulleres soas). En segundo lugar, estudarase
a inserción dos emigrantes galegos no mercado de traballo, analizándose as
condicións laborais fundamentalmente en dous sectores laborais: a industria e
o servizo doméstico/portarías e de limpeza. Por último, abordaranse as estratexias residenciais, así como outros aspectos relativos á inserción social
(estratexias matrimoniais, de aforro e consumo, relacións sociais, etc.).
SOBRE FLUXOS, STOCKS E PROXECTOS MIGRATORIOS.
GALEGOS EMIGRANTES EN FRANCIA E PAÍSES BAIXOS

A emigración de galegos a Francia e nos Países Baixos enmárcase dentro do fluxo de poboación procedente do sur de Europa que se dirixiu cara
aos países do centro e norte do continente desde finais dos anos 50. Esta emigración española inscribiuse dentro dun sistema migratorio amplo, onde os
países mediterráneos proporcionaron man de obra aos países europeos máis
avanzados, que puideron soster as súas economías, no marco do capitalismo fordista, con produción a prezos competitivos grazas á atracción da man
de obra inmigrante (Babiano e Farré, 2002). Como sinala Joseph, a princi1. A análise que se presenta a continuación é resultado de dous traballos de campo levados a
cabo polas autoras en Francia e Países Baixos con emigrantes españois e, en concreto, galegos.
En Francia Laura Oso levou a cabo un estudo cualitativo, sobre a base de entrevistas en profundidade semidirixidas, fundamentalmente nos barrios de Paris XI e Paris XVI con emigrantes
españois, sobre todo mulleres, que emigraron á capital francesa durante os anos 60 e 70. Nesta
investigación foron contactadas un total de 78 persoas (Oso, 2004). Nos Países Baixos María
Villares levou a cabo un traballo de campo con emigrantes españois, baseado na realización de
entrevistas en profundidade semidirixidas, fundamentalmente nas cidades de Amhem, Utrecht
e Wageningen. Leváronse a cabo un total de 19 entrevistas, das cales 16 foron galegos residentes
(9 mulleres e 7 homes). Este traballo realizouse durante unha estadía de 4 meses de María Villares no centro de investigación ERCOMER (European Research Centre on Migration and Ethnic
Relations) da Universidade de Utrecht (Países Baixos).
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pios da década dos sesenta o réxime franquista rompe coa autarquía e o proteccionismo, buscando unha apertura cara a Europa. O plan de estabilización
monetaria de 1959 contribuíu a diminuír a produción española e, polo tanto, as migracións internas, mentres que os países do norte de Europa fan unha
chamada á man de obra estranxeira. Asínanse acordos migratorios e, desde as
instancias políticas, anímase aos españois a emigrar. Dúas grandes vantaxes
achegou a estratexia migratoria á economía do país: a eliminación do excedente masivo de traballo e a forte chegada de divisas (Joseph, 1994).
A inmigración española en Francia é, xunto á italiana e á polaca, unha
das máis antigas na historia migratoria francesa do século XX. Antes dos anos
trinta, trátase dunha inmigración que tiña unha importante representación
numérica (351 000 en 1931). Non obstante a presenza española medra significativamente a partir dos anos 50 e máis particularmente durante os sesenta e
setenta. Máis de medio millón de residentes españois (607 184) son contabilizados no censo de 1968; a inmigración española representa un 23 por cento do total de estranxeiros en Francia e constitúe, así, a primeira comunidade
de inmigrantes neste país (táboa 1). A chegada de traballadores estranxeiros a
Francia vai ser promovida oficialmente polo Goberno francés, a través da Oficina Nacional da Inmigración (Office National d’Immigration −ONI), encargada de recrutar a man de obra. Considérase necesaria a inmigración para poder
responder ás necesidades económicas e sociais, pero tamén para favorecer o
crecemento demográfico do país. Así, a inmigración impulsarase en boa medida ligada ás necesidades do mercado do traballo.2 Neste contexto desenvólvese a migración protagonizada por españois cara ao seu veciño do norte máis
próximo, que se inicia a mediados dos cincuenta. En 1956 o Goberno franquista autoriza a apertura de dúas oficinas da ONI, unha en Barcelona e outra
en Irún, e asínase un acordo co Goberno francés para canalizar estes fluxos de
man de obra (Grevereau et al., 1988).
A partir de 1974 fréase de xeito oficial a inmigración en Francia. A crise económica trae consigo o peche de fronteiras nos países do norte de Europa e o inicio da «Europa fortaleza». Desde o peche de fronteiras, obsérvase un
descenso progresivo da comunidade española censada en Francia, descenso
que se iniciou en 1975 con 497 480 persoas e proseguiu nos censos de 1982
(327 156) e de 1990 (216 762); a poboación española reduciuse a pouco máis
2. Ademais, a partir dos anos sesenta desenvolveranse as entradas de franceses, que serán máis
abundantes que as de estranxeiros. A independencia dalgúns países «d’autre-mer» traerá consigo un repregamento de cidadáns franceses cara á metrópole, movementos de poboación que
chegará case ao millón e medio de persoas en 1961, fundamentalmente provenientes de Marrocos e Alxeria (Daguet, 1995).
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dos niveis observados a principios de século no último censo de poboación de
1999 (161 762). A partir de 1975 os españois perden o seu peso como primeira
nacionalidade de inmigración en Francia, a favor das comunidades portuguesa
e alxeriana. A partir da década dos noventa, obsérvase unha maior diversificación dos estranxeiros censados en Francia, adquiren unha maior relevancia os
procedentes de Marrocos e Tunisia, así como os de África subsahariana e Asia.
A primeira onda migratoria de españois en Francia estaba principalmente composta de homes, que supoñían o 60% do total de españois censados
en 1921 e o 57% en 1926 e 1931. Non obstante, a migración económica dos
sesenta ten un compoñente feminino maior, de xeito que as mulleres representan en 1962 un 44% dos españois censados e un 47% en 1968. O equilibrio
entre os xéneros acádase no último censo de poboación de 1999 (49,8%).
Táboa 1. Españois en Francia
Data
1911
1921
1926
1931
1936
1946
1954

Total
105 760
254 980
322 590
351 864
253 599
302 201
288 923

% Mulleres
42,5
40,3
43,1
43,1
44,6
39,7
42

Data
1962
1968
1975
1982
1990
1999

Total
441 658
607 184
497 480
327 156
216 047
161 762

% Mulleres
44,1
46,8
47,3
46,5
48
49,8

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos dos censos de poboación, INSEE

O fluxo de poboación inmigrante cara aos Países Baixos presenta unha
variedade de orixes segundo o período e a situación xeopolítica nos que nos
situemos. A migración de poboación procedente de ex-colonias neerlandesas
constitúe unha importante comunidade, sobre todo os moluccans, procedentes
das illas que hoxe conforman parte de Indonesia (colonizadas desde o século XVI por Portugal e posteriormente polos Países Baixos –século XVIII–),3 así
como a poboación procedente de Suriname e das Antillas Neerlandesas (orixinaria de Curaçao especialmente), definidas estas poboacións como «estranxeiros con pasaporte neerlandés» (Van Niekerk, 2000; Van Hulst, 2000). Desde a
independencia das colonias en 1975, un importante fluxo de inmigrantes con
diferentes orixes étnicas chegou aos Países Baixos (aproximadamente 300 000
habitantes surinameses e 110 000 antillanos, na actualidade). De destacar é o
3. Desde a fin da Segunda Guerra Mundial, cando se proclamou a República de Indonesia, os
moluccans tiveron as portas abertas á migración cara aos Países Baixos, chegaron a este país en
1951 máis de 12 000 persoas (Smeets e Veenman, 2000).
0
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importante fluxo de poboación procedente dos países do sur de Europa, principalmente italianos e españois. A migración de españois aos Países Baixos
durante os anos 60 e 70 materializouse a través dos acordos de recrutamento
dos traballadores entre o Goberno español e as empresas neerlandesas demandantes de man de obra. En 1961 entrou en vigor un acordo de solicitude de
continxentes de traballadores estranxeiros entre o servizo de emprego neerlandés e o Goberno de Franco (Lindo, 2000). A través deste acordo o Goberno español designaba as rexións en que se solicitaría a man de obra emigrante
que emprendería a súa aventura cara aos Países Baixos.
A poboación de orixe estranxeira residente nos Países Baixos ascendía en
2005 a 3 151 502 persoas. Destes estranxeiros, máis dunha cuarta parte (25,8%)
eran de orixe comunitaria, e só un 1% eran españois (31 286). Este peso variou
notablemente desde finais dos anos 60, cando o colectivo español constituía o
de maior número de poboación inmigrante, debido fundamentalmente á chegada de poboación procedente de Marrocos, Turquía, países do leste de Europa
non comunitarios e das antigas colonias neerlandesas. Os anos de maior volume
de poboación española nos Países Baixos son finais dos anos 60 e principios dos
70. Do mesmo xeito que no caso francés, a partir de 1975 esta poboación comeza a descender paulatinamente. Durante a última década deuse unha situación
de estabilidade entre as entradas e saídas de españois nos Países Baixos, polo que
o seu stock se mantivo constante arredor dos 30 000 habitantes.
A inmigración de españois nos Países Baixos atopábase nos primeiros
anos claramente masculinizada. O peso das mulleres españolas tende cara a
un maior equilibrio a medida que van pasando os anos, pasan de representar un 10% do total de españois en 1963 a constituír un 40% en 1981. E acádase o equilibrio entre os xéneros na última década (47,8% para 1997 e 50%
para 2005). (Táboa 2)
Tal e como sinala Alonso Antolín, no período 1964-1967 as principais
orixes da emigración asistida de españois que emigraron ao continente europeo eran Galicia, Andalucía e Canarias. En 1964 Galicia achega o maior peso
absoluto de emigrantes, sendo as principais provincias de orixe deste éxodo Ourense e A Coruña, provincias que, como pon de manifesto esta autora,
teñen unha estrutura de idades mozas e unha maior taxa de natalidade. No
marco da emigración asistida destaca o peso dos homes, as mulleres acadan un
16% da emigración continental entre 1964 e 1977.
A emigración asistida galega a Francia é a terceira en importancia numérica,
seguida da que tivo como destino Suíza e Alemaña; se ben, no caso francés,
destaca o importante peso numérico da emigración de tempada. A principal
provincia de orixe da emigración galega a Francia é Ourense, seguida por
[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (7-30) ]
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Táboa 2. Países Baixos, 1963-1981;
1997 Españois residentes e porcentaxe de mulleres
Ano
1963
1965
1967
1968
1971
1973
1974
1975
1977
1979
1981

Total
5 056
13 142
23 402
18 433
27 895
31 362
31 790
31 312
27 338
24 502
23 229

1997
1999
2001
2003
2005
2006

28 699
29 651
30 425
31 206
31 286
31 314

Incremento
–
8 086
10 260
-4 969
9 462
3 467
428
-478
-3 974
-2 836
-1 273
278
526
402
309
-116
28

Porcentaxe de mulleres
10
12
19
24
30
32
32
33
39
40
40
47,8
48,7
49,0
49,6
50,0
–

Fonte: Datos 1963-1981 extraídos de CBS Statistics Netherlands (de Lindo, Zuideuropeanen in Nederland,
en Klaas, 2000). Datos de 1997-2006 extraídos de CBS Statistics Netherlands e elaboración propia

Pontevedra, A Coruña e Lugo. A emigración galega asistida a Francia acada o
seu máximo volume en 1963 (Alonso Antolín, 1983). (Táboa 3)
Nun intento por ilustrar a procedencia do fluxo de poboación española, o historiador neerlandés Klaas debuxa con datos da embaixada dos Países
Baixos en España para o fluxo de emigrantes as concesións de permiso pola oficina provincial. Estes datos reflicten só as invitacións a traballadores estranxeiros para o ano 1971, pero permítennos analizar o patrón das rexións de orixe
para a migración por continxente para a poboación española. Pódese observar
na táboa que segue como, das 5895 invitacións, as rexións de procedencia da
poboación española maioritarias son Andalucía, coa cuarta parte dos permisos
(25,1%), Galicia co 20,3%, Castela e León, que suma o 12,8%, Castela-A Mancha co 11,4% e Estremadura co 7,1%. Dentro da migración por continxente de
galegos para o ano 1971 (1198), observamos que a oficina da provincia de Pontevedra, situada en Vigo, sumaba a maior parte das invitacións, co 53,42 dos
casos. Séguelle a oficina de Ourense co 37,9% das solicitudes e as oficinas de
Lugo (4,7%) e A Coruña (3,7%) presentan un menor volume. (Táboa 4)
A elección do lugar de destino para os galegos que emigraron a Europa estivo en boa medida mediatizada pola oferta de traballo do país e pola
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Táboa 3. Emigración asistida galega a Francia 1960-1977

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

Emigración
galega
(n.º abs.)

%

58
255
1 934
2 852
2 308
438
934
616
952

0,6
1,1
14,4
13,4
11,1
5,1
11,1
9,4
3,7

Total
emigración
española en
Francia
(n.º abs.)
9402
23 181
13 416
21 222
20 722
8 446
8 357
6 543
25 136

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Emigración
galega
(n.º abs.)

%

1 601
1 302
1 258
790
682
520
125
103
142

5
5,7
5,1
3,5
5,8
9,2
8,7
21,5
23,7

Total
emigración
española en
Francia
(n.º abs.)
32 008
22 727
24 266
22 114
11 631
5 601
1 451
477
597

Fonte: Instituto Español de Emigración (Ministerio de Traballo). Elaboración propia a partir dos datos
publicados por Alonso Antolín (1983)

canalización a través do recrutamento oficial de traballadores. Isto encaixa no
modelo dos países do norte de Europa de migración laboral característica dos
anos 60/70. En efecto, son varios os testemuños das persoas entrevistadas que
sinalan como o proceso migratorio foi dirixido a un país ou outro sobre a base
da oferta laboral a través das oficinas de emigración, algo que dista do patrón
actual da inmigración en España, onde o peso das redes informais e comunitarias é o determinante. Non obstante, unha enquisa levada a cabo nos Países
Baixos en 1992 con traballadores procedentes do sur de Europa revelou que, a
diferenza dos italianos e os gregos, os españois chegaron, en maior medida, a
este país pola súa propia iniciativa ou baixo o consello de amigos ou familiares
(Lindo e Ping, 1992). Nos Países Baixos o principal atractivo para os migrantes
foi a oferta de traballo en fábricas. O recrutamento por parte das empresas neerlandesas de gastarbeider ou traballador convidado xerou un importante fluxo
de traballadores españois. A migración a través do contrato de traballo en orixe
xeraba un fluxo de poboación maioritariamente masculina e con baixa cualificación profesional. As empresas demandantes de man de obra inseríanse no sector
secundario, nas seccións de metal, téxtil, fabricación de soporte industrial, elaboración de derivados do plástico, etc. Esta contratación como traballador convidado xeraba un permiso de traballo con data de caducidade: eran permisos
temporais en función da existencia e traballo ou non para o estranxeiro.
En Países Bajos había mucho trabajo de fábrica, que está bien, porque te permite hacer horas extra, trabajas a 3 o 4 turnos. Ganas dinero. Porque el trabajo a
[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (7-30) ]
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Táboa 4. Países Baixos. Traballadores
invitados segundo a rexión de tramitación da solicitude
Rexión de orixe (oficina
provincial)
Total
Galicia
Vigo
Ourense
A Coruña
Lugo
Castela-A Mancha
Albacete
Asturias
Andalucía
Almería
Huelva
Córdoba
Granada
Málaga
Sevilla
Xaén
Cádiz
Madrid
Castela e León
Valladolid
Zamora
León
Salamanca
Estremadura
Cáceres
Badaxoz
Comunidade Valenciana
Cataluña
Murcia
Tenerife
Otros

Traballadores invitados

Porcentaxe vertical

5 895
1 198
643
454
44
57
671
671
47
1 478
74
45
405
81
95
157
41
580
178
755
236
109
361
49
415
355
60
170
40
171
348
424

100,00
20,32
10,91
7,70
0,75
0,97
11,38
11,38
0,80
25,07
1,26
0,76
6,87
1,37
1,61
2,66
0,70
9,84
3,02
12,81
4,00
1,85
6,12
0,83
7,04
6,02
1,02
2,88
0,68
2,90
5,90
7,19

Fonte: Extraído de S. Klaas (2000): Arbeidsmigrant of vluchteling? Achetergronden van de Spaanse migratie
naar Nederland, 1960-1980, Centrum voor de Geschiedenis van Migranten. Working Paper, 5, con datos
da Nederlands Wervigscentrum, Madrid
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turnos aquí se paga muy bien. Es cansado pero se paga bien. Y entonces yo buscaba trabajo de fábrica. Porque tenía algo de experiencia de trabajo en cadena.
Bueno y porque pedían en aquel momento (Alfredo, galego en Utrecht).

Como sinala Alonso Antolín, o contexto francés foi especialmente atractivo para os galegos pola proximidade xeográfica, unha menor dificultade para
a aprendizaxe do idioma, así como certas afinidades culturais. En París houbo
unha importante concentración de españois que emigraron debido á oferta
laboral na industria do automóbil e na construción. En Francia tamén destaca
a importancia da emigración para a agricultura, sendo especialmente relevante,
como xa sinalei, o traballo de xornaleiros. Outra das especificidades do contexto francés vai ser que xunto á inmigración de homes, en París vaise desenvolver unha corrente migratoria feminizada de carácter laboral, en resposta a unha
demanda de man de traballo de empregadas do fogar, fundamentalmente nos
barrios burgueses da capital francesa. A diferenza doutras correntes migratorias
de españois en Francia, de carácter máis familiar, segundo Gutiérrez, desenvólvese nos anos sesenta un fluxo migratorio composto de mulleres soas, principalmente solteiras, que se dirixen masivamente cara a París e a súa rexión
buscando un emprego no servizo doméstico (Gutiérrez, 1984). Como amosa
este autor, en 1931 a proporción de españois empregados na categoría profesional «persoal de servizo» chegaba en Francia tan só a un 14%, mentres que
en 1968 pasa a un 53% (38 860 mulleres). Este sector de actividade reagrupaba en 1968 un 72% de españolas empregadas na rexión parisiense e chegaba
a un 79% na cidade de París. En 1975 a rexión parisiense concentraba case a
metade do conxunto de españolas activas en Francia. No mesmo ano, dous terzos das españolas que traballaban no sector servizos vivían na rexión parisiense (Gutiérrez, 1984: 620). Esta migración, a diferenza da protagonizada por
homes, non se canalizou a través das oficinas de recrutamento oficiais, senón
fundamentalmente mediante redes informais, sendo clave o papel que tiveron
no proceso algunhas organizacións relixiosas. Isto explica o peso tan baixo que
teñen as mulleres nas estatísticas da inmigración asistida. Se nos remitimos a
outras fontes vemos como os datos da ONI corroboran esta forte presenza de
mulleres soas entre os fluxos migratorios dos sesenta. Como sinala Roig, un 65
por cento de españolas que entraban en Francia en 1968 eran solteiras, estando casadas só o 30 por cento; o 51,6 por cento tiña menos de 25 anos (Roig,
1990). Estamos, polo tanto, ante unha corrente migratoria de carácter económico de mulleres novas que ten pouco que ver coa figura da muller reagrupada
polo emigrante masculino, máis propia do modelo neerlandés.
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Nos Países Baixos o patrón migratorio maioritario é o dunha migración
onde o home encabeza o proxecto migratorio.4 Os emigrantes contactados
durante o traballo de campo levado a cabo neste país chegaron a España na súa
maior parte casados. Deste modo, o cabeza de familia emigra e insírese laboralmente, manda diñeiro a España para soster o fogar transnacional. Os procesos de recrutamento de man de obra incluían o aloxamento dos traballadores
en pisos compartidos de titularidade da empresa ou ben en pensións. Este tipo
de aloxamento tamén se mantiña con aqueles traballadores emigrados a través
de redes de parentes e coñecidos. O aloxamento en pisos compartidos diminuía
os custos da vivenda e manutención, co que a cantidade de diñeiro que podían
enviar a España para o aforro e o mantemento da familia era superior. A reagrupación da muller levábase a cabo nun tempo relativamente curto. A decisión
estaba baseada en consideracións económicas: o feito de ter que manter o fogar
no país de orixe e a posibilidade de poder contar con ingresos dobres supuña
pechar nun tempo máis breve a aventura migratoria e ter un retorno con máis
éxisto (Lindo, 2000). Nos Países Baixos, tamén había unha oferta de traballo
para as mulleres nas fábricas, o que facilitaba a inserción laboral das esposas. O
feito de poder contar con dous salarios impulsaba o proxecto migratorio de aforro e retorno, xa que os fillos, nun primeiro momento, adoitaban ficar a cargo de
familiares en Galicia. Non obstante, moitos emigrantes tiveron que ir pospoñendo o retorno, debido a que non atopaban alternativas satisfactorias de emprego
en España. O vínculo emocional cos fillos, o ter que manter a presión económica do fogar transnacional e as facilidades para a reagrupación familiar nos Países
Baixos (axudas para a busca dunha vivenda coas condicións requiridas, existencia dun programa de bonificación económica trimestral por fillo, facilidades na
escolarización dos menores, etc.) abrían a porta á reagrupación.
Aquí lo frecuente era que llegaran los hombres primero. Eso era. Llegaban los
hombres con contrato de trabajo ya arreglado desde España. Una vez que estaban aquí, pues un tiempo, si veían que había trabajo para la mujer, pues si estaban
casados, traían a la mujer. Pero en general, yo creo que llegaban hombres solos.
Muchos estaban varios años trabajando aquí y, por ejemplo, se iban de vacaciones
a España y allí veían a su mujer y a sus hijos. Y luego pues veían si ella se iba, o no.
Dependía, claro, de muchas cosas, de la familia, de la edad de los hijos. Pero yo
creo que, en general, la gente que venía casada trataba de traer a la mujer, porque
no era vida estar así separados tanto tiempo (Sara, galega en Arnhem).
4. Máis da metade dos españois de primeira xeración que emigraron aos Países Baixos seguían
o patrón migratorio onde o cabeza de familia emigraba só e nun tempo medio dun ano procedíase á reagrupación da muller. Só nun 10% dos casos a muller tardaba ata 5 anos en ser reagrupada (Lindo e Penning, 1992).
6
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En París as mulleres que emigraban soas ocupáronse fundamentalmente
no barrio XVI como empregadas de fogar internas. Esta estratexia ocupacional
permitía ter os gastos de aloxamento e manutención cubertos. Un dos trazos
distintivos do traballo doméstico en París é a habitación do servizo (chambre de
bonne), que está localizada no último piso do edificio, independente do apartamento dos «patróns», pequenos cubículos, co baño no exterior. A «chambra»
(chambre/habitación) permitiu, nalgúns casos, a reagrupación familiar e alimentou as redes migratorias. Algunhas mulleres migraron primeiro e trouxeron
posteriormente aos seu maridos, mozos, parentes ou amigos, que podían compartir, temporalmente ou máis a longo prazo, aloxamento. Así, en París atopámonos cun tipo de migración pouco presente nos Países Baixos, de mulleres
pioneiras da cadea migratoria. Non obstante, na capital francesa tamén houbo
unha migración de mulleres que chegaron conxuntamente cos seus esposos
ou foron reagrupadas por estes, como nos Países Baixos. A reagrupación do
cónxuxe (xa sexa home ou muller) ou a migración conxunta da parella estaba
facilitada porque o mercado de traballo parisiense era favorable, tanto á man
de obra masculina, como á feminina. Así, a emigración española en París puido cobrar un cariz familiar, pero non só polo peso da reagrupación feminina
iniciada polo home, senón tamén polas parellas que migraron conxuntamente, a reagrupación iniciada pola muller e as parellas que se coñeceron en Francia. En efecto, o feito de que na capital francesa houbese unha presenza non
desdeñable de homes e de mulleres solteiros fixo que se xerase tamén un mercado matrimonial óptimo para a formación de parellas no contexto da emigración. Unha das características da emigración feminina en Francia foi a presenza
de proxectos migratorios vinculados non só ao aspecto económico (inserción
laboral) senón tamén a un desexo de «aventura», de «saír da vila», o cal está
moi presente no traballo de campo realizado con galegas en París, pero ponse igualmente de manifesto nalgúns testemuños de mulleres entrevistadas nos
Países Baixos, chegando mesmo a fuxir das redes sociais e comunitarias para
elixir destino fóra do «control social» do lugar de orixe.
Yo soy huérfana y me llevaron a una residencia de religiosas. Un día me dije: ¿por
qué voy a estar yo aquí? Mi vida no va a pasar aquí. Yo me sentía oprimida, quería libertad, busqué liberarme de eso. No quería estar supeditada a unas órdenes:
ahora haz esto, ahora haz lo otro, a tal hora hay que estar aquí. Quería mi libertad. Entonces yo me quise liberar de eso (galega que emigrou a París solteira).
Mira, yo, Países Bajos, pues claro, estaba mi marido. Pero yo, por ejemplo, cuando ya vimos que él se quería marchar, pues teníamos conocidos del pueblo en
Suiza, en Berna. Pero no queríamos. Porque allí estaba media aldea, y claro, yo
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lo que quería era irme del pueblo, y no volver a emigrar a otro país y encima con
la misma gente del pueblo. Entonces, Países Bajos, pues casi no había ido nadie
y fue por eso (Carmen, galega en Utrecht).

En liñas xerais, o proxecto migratorio estaba articulado sobre a idea de
emigrar, traballar uns anos no país de destino co principal obxectivo de aforrar e retornar. Esta concepción do proxecto migratorio temporal conceptualízase como un tipo ideal xeneralizable aos emigrantes mediterráneos nos Países
Baixos. Deste modo, defínese ao inmigrante mediterráneo como o international
commuter (Wentholt, 1967, en Lindo, 2000): o concepto commuter fai referencia a aqueles traballadores que teñen que viaxar diariamente para desprazarse
ao seu posto de traballo. De aí que se manexe a idea dun traballador convidado pero para o que o seu proxecto vital está centrado no seu país de orixe.
Como sinala Oso Casas, a mentalidade do traballo e o aforro como estratexia de mobilidade social, e a orientación da migración cara ao retorno, foi mantida e alimentada polo Goberno franquista, que animaba ao emigrante a investir
no seu país e a enviar a maior parte do salario á súa conta en España. Deste xeito,
a dinámica da migración española foi adoptando un matiz especial. A emigración constituíuse nunha estratexia temporal, que supuña un esforzo inicial para
a obtención do ascenso social en orixe. O día a día non importaba nesta mentalidade estratéxica orientada cara ao gozo no futuro dos froitos do sacrificio: podar
os brazos traballando, en Francia, para ver brotar en España pólas de ouro (Oso,
2004). Esta representación da mobilidade social, proxectada en orixe, fundamentalmente baseada na acumulación monetaria, no aforro, na consideración
da migración como un proxecto temporal, de retorno eminente, dominará entre
a comunidade galega, tanto en Francia como nos Países Baixos.
Para el emigrante aquí fue muy duro: trabajamos, dormimos y comimos (…)
Aquí veníamos a trabajar y no había tiempo que perder. Vivíamos el matrimonio
en una chambra de bonna (habitación do servizo) y luego trabajábamos en varias
casas de asistenta. Mis hijos se quedaron con mi madre en Ribadeo. El ahorro
que hicieses dependía de lo que ganaras y de lo que gastaras. Los hay que con un
pollo comían toda la semana. Nosotros nos reunimos entre nosotros. Tampoco
puedes gastar, porque sino no ahorras, no vamos al cine, al teatro, a los restaurantes. Preferimos, antes de ir al restaurante, hacer grandes banquetes y ponernos las botas entre nosotros. Nos reunimos y comemos bien. Nosotros nunca
hemos ahorrado en comida y les hemos dado todo a nuestros hijos. (Galega, que
emigrou casada, París XI)
Pues yo vine con los sueños que veníamos todos. Trabajar, ganar algo más de
dinero y regresar. Luego uno se fue quedando, pero el proyecto fue ése. (Pablo,
galego en Utrecht)
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La idea era buscar un futuro mejor que el que teníamos en Pontevedra. Allí no
había mucho trabajo. Mi marido dijo, me voy a probar que uno que conocíamos de la aldea estaba aquí trabajando y le iba bien. Y bueno, él vino a probar.
Pero eso, como irse un tiempo y volver. Para hacer algo de dinero, comprar algo
o montar algo en España… (Isabel, galega en Arnhem)

A INSERCIÓN LABORAL DOS GALEGOS EN FRANCIA E PAÍSES
BAIXOS

Domésticas e porteiras no mercado de traballo parisiense
Os homes españois en París ocupábanse fundamentalmente na industria
do automóbil e na construción, mentres que as mulleres facíano no servizo
doméstico. Vexamos con máis detalle as condicións de traballo e de vida destas últimas. Boa parte da corrente migratoria de mulleres soas que se desenvolveu nos sesenta en París ocupouse no barrio XVI como empregada de fogar
interna (bonne à tout faire). O emprego como bonne à tout faire supuña unhas
duras condición de traballo e de vida para as mulleres emigrantes: reducido
o seu espazo vital a uns poucos metros (a habitación de servizo) e sometida á
relación de dominación paternalista característica do servizo doméstico interno. Pola súa parte, as mulleres que emigraron xunto ao marido ou no marco
da reagrupación familiar ou que atoparon parella en París e casaron adoptaron
estratexias ocupacionais algo distintas ás solteiras de París XVI. Non traballaban como internas, senón que adoitaban optar pola estratexia do pluriemprego: limpeza de oficinas de seis a nove, limpeza por horas en varias casas,
sacar o lixo pola noite, costura… Para as mulleres con fillos unha boa opción
era tamén o traballo como porteiras. A portaría permitía dispoñer de aloxamento gratis ao conxunto da familia e posibilitaba que a muller permanecese
no fogar realizando as labores domésticas. Ademais, coa portaría, a capacidade de aforro da parella emigrante víase un pouco mellorada, xa que a muller
seguía cobrando un soldo mentres atendía o seu fogar. A portaría posibilitaba, tamén, outras formas de ingresos suplementarios que non se declaraban:
costura, lavar ou pasar o ferro á roupa dos inquilinos, propinas, horas de limpeza… Co paso dos anos as mulleres acadaron algunha mellora laboral. O traballo máis precario, como empregada do fogar interna, foi deixándose de lado
e as españolas constituíronse en comunidade de inmigrantes, no sector da limpeza e coidado persoal, que goza das mellores condicións legais e salariais en
París. Non obstante, a pesar destes avances, nunca se abandonou o traballo
en limpeza e coidados persoais e foron moi reducidos os casos de mobilidade
profesional cara a outros empregos máis valorados socialmente.
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O traballo nas fábricas neerlandesas
Os españois nos Países Baixos ocupábanse fundamentalmente no sector
secundario (un de cada cinco activos) e na realización de actividades comerciais (un terzo). Unha notable proporción traballa en áreas de saúde e benestar
(8%), transportes e comunicacións (7%) ou en hostalaría (6%), chegando só a
un 3% aqueles que se empregan como autónomos [Bakker (2003) Final report].
A dinámica de traballo das factorías, organizada xeralmente en quendas, permite obter uns ingresos superiores a outro tipo de empregos e a posibilidade de traballar horas extraordinarias na empresa. Este modo de incorporación
laboral facilita unha maior acumulación de capital que outro tipo de empregos de colo branco. As mulleres nos Países Baixos tamén se ocupan en fábricas,
pero maioritariamente en servizos de limpeza, así como en tarefas auxiliares
nos hospitais, residencias para a terceira idade, etc. A diferenza do caso francés, ao longo do traballo de campo púxose de manifesto que o servizo doméstico e o coidado de dependentes non parece constituírse nun nicho laboral
para a poboación inmigrante nos Países Baixos, polo que as galegas non se
ocuparon tradicionalmente neste sector. As tarefas de limpeza nas que se ocupan as galegas nos Países Baixos desempéñanse baixo o contrato con empresas que cobren o acondicionamento de grandes superficies. Parece que o sólido
estado do benestar neerlandés, que cobre amplamente as tarefas reprodutivas
(gran cobertura de coidado de maiores e nenos), non deu pé a que se xerase un
nicho laboral para a muller inmigrante no servizo doméstico. Ademais, o feito
de que moitas das españolas e galegas chegasen aos Países Baixos en situación
de regularidade xurídica (debido a que a súa migración se realizaba xeralmente no marco da reagrupación familiar) abría a posibilidade do acceso a traballo
na economía formal con condicións laborais regularizadas.
A INSERCIÓN SOCIAL DOS GALEGOS EN FRANCIA
E NOS PAÍSES BAIXOS

O proceso de incorporación social para os españois que chegaron aos Países Baixos a partir dos anos 60 foi denominado poloS científicos sociais como
o «éxito silencioso» (the silent succes –Lindo, 2000). Na literatura científica
desenvolvida nos Países Baixos formúlase que estes traballadores estranxeiros
conseguiron unha relevante mobilidade social e, sobre todo, unha segunda
xeración con carreiras académicas e laborais de éxito, moi próximas aos valores medios para a poboación autóctona (Lindo, 2000); e sobre todo se se compara coa incorporación dos outros colectivos de importante peso nos Países
0
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Baixos, como son o turco (preto de 300 000 habitantes) e o marroquí (máis
de 230 000), que teñen unha distancia maior con respecto á poboación neerlandesa na mobilidade social e académica dos seus fillos (Böcker, 2000; Nelissen e Brujis, 2000).
A inmigración española en Francia pasou desapercibida, no marco da
produción científica, en tanto que non se considerou como unha inmigración
«problemática» ou que poña en interdito o «modelo de integración social».
En efecto, á parte dalgúns estudos sobre a inmigración española que se fixeron
durante os anos setenta e oitenta, de corte xeral e que daban conta dos inicios
deste fluxo migratorio, así como das investigacións sobre exiliados políticos,
apenas hai traballos de investigación que abordaran as estratexias de integración social desta comunidade.5 Aparentemente pouco conflitiva, o centro
de atención en Francia concentrouse nas poboacións de orixe africana, consideradas como aquelas que constitúen o principal «reto para a integración
social». Non obstante, unha mirada detallada da inmigración española nos
Países Baixos e Francia pon en interdito a visión da «inmigración integrada».
Pero vexamos con máis detalle cales foron as estratexias de inserción social
que levaron a cabo os protagonistas da nosa historia.
Estratexias residenciais, matrimoniais, relacionais, de aforro e
consumo
En Francia, como sinalou Oso, a inserción na sociedade receptora estivo condicionada, en boa medida, pola mentalidade tan presente do aforro e
retorno, característica da emigración española de corte económico dos anos
sesenta. A representación da mobilidade social, proxectada en orixe, fundamentalmente baseada na acumulación monetaria, no aforro e na consideración da migración como un proxecto temporal, de retorno inminente,
dominará entre a comunidade española en Francia e determinará posteriormente as traxectorias sociais dos emigrantes (Oso, 2004). Nos Países Baixos
os datos do traballo de campo amosan como neste país tamén se reproduciu
o proxecto migratorio temporal de aforro e retorno. Vexamos, con máis detalle, como influíu esta mentalidade da emigración nas estratexias de inserción social.

5. Entre os poucos traballos de investigación levados a cabo merece a pena destacar o de Taboada-Leonnetti (1987), así como o estudo sobre a Pleine Saint-Denis ralizado por Lillo (2004).
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Estratexias residenciais, de aforro e consumo
Para poñer en marcha o proxecto de mobilidade social, centrado no aforro
e o retorno, varias foron as estratexias sociais adoptadas polas persoas entrevistadas en Francia. Para as mulleres que emigraron soas o traballo como empregada do fogar interna facilitaba o aforro monetario, xa que reducía, en boa medida,
os gastos de aloxamento e manutención. As mulleres vivían nas habitacións de
servizo e comían na casa dos patróns. A esta estratexia ocupacional e residencial estaban asociadas prácticas de consumo ínfimo: gastos mínimos en Francia, todo se gardaba para envialo á conta bancaria en España. Os homes sós e as
parellas que chegaron conxuntamente, vía reagrupación familiar ou que se formaron en París, adoitaban residir en habitacións de servizo (alugadas ou facilitadas a cambio de horas de limpeza) ou habitacións en hoteis. En París XI eran
numerosos os hoteis repletos de inmigrantes: habitacións pequenas, co baño
no exterior, algunhas sen luz nin auga. Aqueles que vivían en portarías tiveron
que soportar igualmente a precariedade da vivenda. Moitas portarías consistían
nunha soa habitación, que debían compartir pais e fillos. Para a parella, a estratexia migratoria traía consigo tamén a redución máxima dos gastos. A obsesión
pola acumulación monetaria determinaba, mesmo nos casos máis extremos,
prácticas de aforro exhaustivo como tomar comida ou produtos de limpeza da
casa da patroa, vestirse con roupa regalada, aproveitar obxectos do lixo… Así,
mentres máis se enriquecían as contas bancarias en España, máis se empobrecía a vida cotiá do emigrante. Millóns a custa de callos, suor, sacrificio e miseria.
No espazo social de orixe a mobilidade era ascendente. As prácticas de austeridade que ditaminaban a vida dos emigrantes, durante o ano, contrarrestábanse
co mes de abundancia e riqueza que gozaban en Galicia.
Nosotros no éramos de los de ahorrar, pero hemos tenido amigos que se privaban de todo. Yo tenía una amiga, que la conocía de La Coruña, trabajaba el
matrimonio, los dos. Ella trabajaba por horas haciendo ménage (limpieza) en
casa de un señor que vivía solo. Ella hacía la limpieza y traía después a su casa
en papelitos envueltos un poquito de sal, azúcar, cigarrillos, detergente. Cuando llegaba a la casa del señor vaciaba la pubela (basura) y lo que había tirado que
pudiese servirle lo cogía. (galega que emigrou casada, París XI)

Aínda que para os galegos nos Países Baixos o seu proxecto tamén foi de
aforro e retorno, as estratexias de inserción residencial variaron notablemente,
en comparación cos galegos en París. A inserción residencial nos Países Baixos
estivo condicionada pola posición no ciclo migratorio e pola estratexia de investimento en vivenda. A maior parte das persoas entrevistadas confirman que
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cando chegaban ao país vivían en pensións ou en pisos compartidos con outros
españois xestionados polas empresas ás que se incorporaban. Cando se decidía reagrupar á muller e/ou aos fillos, a tramitación desta requiría da residencia
nunha vivenda que garantise as condicións necesarias para a unidade familiar
(Lindo, 2000). A existencia de importantes bolsas de vivendas de titularidade
municipal permitiu o acceso a pisos a un aluguer accesible á poboación inmigrante. A diferenza da situación precaria da vivenda para os galegos en París, a
poboación galega nos Países Baixos parece presentar unha inserción residencial
en mellores condicións grazas á política de vivenda neste país.
Ibas al ayuntamiento y te buscaban una casa. A mí me lo miró un español que
sabía más holandés. Porque yo en aquel momento no hablaba mucho. Miraban
tu trabajo, la familia que tenías y estabas en una lista. Y te llamaban, ibas a mirar
la casa y ya estaba. Tampoco podías, por ejemplo, traerte a la familia a vivir si
no tenías una casa alquilada. Entonces era una condición. Una vez que decidías
traer a los hijos pues tenías que buscar un sitio. (Alfredo, galego en Utrecht)

Non obstante, a pesar de que a situación da vivenda para os galegos nos
Países Baixos foi diferente que para os seus compatriotas que emigraron a
París, a estratexia de investimento formulouse en termos similares. Ao igual
que os galegos «parisienses», os «neerlandeses» mercaron fundamentalmente
a vivenda en Galicia. O principal destino do capital acumulado, froito do traballo nos Países Baixos era a compra dun piso no núcleo urbano máis próximo
ao municipio de orixe. Estratexia que tamén levaron a cabo algúns dos galegos
entrevistados na capital francesa. Nalgúns casos accedeuse á compra de piso e
casa na aldea. Algúns galegos tamén mercaron vivenda nos Países Baixos pero,
en xeral, sempre despois de asumir o investimento en orixe como paso prioritario. Ao igual que para o caso dos españois en París, a vivenda en propiedade
emprégase, na xeneralidade dos casos, como residencia durante as semanas de
vacacións en España e servirá como residencia para o soñado retorno. Aqueles galegos que decidiron mercar nos Países Baixos percibiron como a maioría
dos seus compatriotas sancionaron a súa elección, sen chegar a entender que
o investimento da vivenda se realizase neste país e non en Galicia. É frecuente
entre a comunidade galega tanto nos Países Baixos como en Francia a existencia dun férreo control social sobre as estratexias monetarias dos emigrantes.
O repregamento da comunidade galega sobre si mesma
Para as solteiras de París XVI as relacións sociais limitábanse a reunirse os domingos na residencia Saint Didier ou na Misión española, a igrexa
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da Rue de la Pompe. O perfil demográfico da emigración española na Francia dos sesenta, composta de moitas mulleres e homes que migraron solteiros e sós, determinou que se formasen múltiples matrimonios na emigración.
A igrexa de la Pompe e os bailes de Wagram e Bataclan, nos primeiros anos,
así como as asociacións de españois posteriormente constituían centros de
reunión onde homes e mulleres se coñecían e namoraban. Un indicador do
forte repregamento da comunidade española sobre si mesma é o feito de que
a gran maioría dos casamentos foron entre compatriotas. O carácter endogámico do matrimonio na emigración foi tan forte que atopamos parellas procedentes da mesma rexión de orixe e mesmo de vilas veciñas ou da mesma
vila, que se coñeceran en París.6 En efecto, a mentalidade dunha migración
de paso, temporal, funcional, supuxo que os emigrantes optasen por contraer
matrimonio con persoas da mesma orixe, o que garantiría o retorno. Lonxe de
adoptar unha estratexia de integración na sociedade receptora, a emigración
galega, en xeral, repregouse sobre si mesma, reuníndose entre ela, non relacionándose coa poboación francesa máis alá do ámbito laboral.
O tempo era para traballar e os cartos para aforrar, polo que, a pesar de
que o francés era un idioma máis accesible que o neerlandés, non se investiu
na aprendizaxe deste idioma, de xeito que se desenvolveu unha xerga que fixo
frecuente escoitar o uso de palabras como pubela (poubelle/lixo), curra (cours/
corredor), voitura (voiture/coche), vacanzas (vacances/vacacións), jugar la guitarra (jouer le guitar/tocar a guitarra), la retreta (la retraite/a xubilación). Se a
aprendizaxe do francés para os galegos de París non foi, como vimos, tarefa
doada, moito máis difícil foi o coñecemento do neerlandés para os emigrantes nos Países Baixos. O idioma resultou o maior obstáculo para moitos dos
nosos informantes. Os cursos para aprender neerlandés requirían un investimento de horas que había que sacar de horas de traballo ou do coidado dos
fillos, co que en ocasións se decidía ir aprendendo por conta propia. Esta decisión en ocasións relegou a algúns galegos que levan máis de dúas décadas
residindo nos Países Baixos a manexar estruturas básicas que lles permiten
desenvolverse na vida diaria pero que non lles permiten incorporarse á sociedade de destino plenamente. E cando se necesitaba dun manexo máis avanzado do idioma recorríase a compatriotas cunha posición máis avanzada no
ciclo migratorio ou que aprenderan neerlandés na escola. Tamén destaca, para
as familias que reagruparon os fillos, a utilización destes para a resolución de
barreiras idiomáticas. Como aconteceu cos galegos en París, a aprendizaxe do
6. Tal e como se puxo de manifesto nos datos obtidos tras a explotación dos rexistros parroquiais da Igrexa da Pompe en París (Oso, 2004).
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idioma atrasaba os obxectivos de aforro e retorno, polo que algúns emigrantes, condicionados polo seu proxecto migratorio temporal, non investiron en
coñecer ben o neerlandés. Como vemos, do mesmo xeito que acontecía en
París, a aposta polo capital económico deixou de lado o capital social.
Aquí la gente aprendía lo mínimo para desenvolverse en el trabajo, y para la vida
diaria… luego cuando tenías que hacer un papel, a solicitar o algo, pues otros
españoles que llevaban más tiempo te ayudaban. Pero lo del idioma es lo más
complicado. Había escuelas donde te enseñaban pero, claro, mucha gente veía que
ir a la escuela de neerlandés le sacaba horas que podían ir a hacer extras, o limpiezas o lo que fuera, y muchas veces pues no iban. (Antonio, galego en Arnhem)

Ademais, tanto en Francia como nos Países Baixos, a existencia dunha
sólida rede de centros e asociacións de españois onde pasar parte do tempo libre (e xa máis recentemente a emisión de Televisión Española pola canle internacional) permitía á comunidade galega non despregar estratexias de
incorporación social plenas. Os centros de españois e os centros rexionais de
galegos, asturianos, andaluces e estremeños foron perdendo a súa presenza en
ambos os países ao mesmo tempo que foi minguando o número de españois
de primeira xeración. Estes centros tiñan unha importante actividade durante
os anos de maior afluencia de poboación española. Ademais de ofertar numerosas actividades de distracción: bailes rexionais, fútbol, xogos de cartas, clases de español para os nenos, etc., os centros rexionais servían de «mediación»
coa Administración para a solicitude de diferentes demandas (escolarización
dos fillos, servizo de alugamento municipal, pago de impostos, etc.).
O ETERNO RETORNO

A pesar da mentalidade temporal da emigración galega en París, o retorno non chegou para moitos. O nacemento dos «fillos da emigración» atrasou
o regreso e determinou unha reorientación dos proxectos iniciais. Os beneficiarios da ascensión social programada pasaron a ser os fillos, de xeito que o
sacrificio dos actores da emigración se perpetuaba. Os fillos finalizaron a escola, pero novos determinantes alleos á vontade do individuo seguían impedindo o retorno: a chegada dos netos, a espera pola xubilación… Ao que se
engadía o medo ás dificultades de integración na sociedade española: o retorno aparecía como outra emigración que supuña unha nova adaptación de costumes, difícil de superar para unha poboación de idade avanzada.
O paradoxo da comunidade galega en París deriva do feito de que programasen unha mobilidade ascendente en Galicia, obxectivo para o que desen[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (7-30) ]
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volveran a súa traxectoria social en Francia. Determinantes de orde micro e
macro estrutural (posicion no ciclo da vida, desenvolvemento económico de
España…) condicionaron, con independencia da vontade individual, a experiencia vital dos emigrantes, de xeito que o proxecto migratorio de ascenso social se traduciu, con frecuencia, nunha traxectoria de estancamento. En
Francia, a mobilidade social bloqueouse pola obsesión do retorno. Todos os
investimentos foron realizados na sociedade de orixe, polo que o emigrante,
máis alá da portaría e a vivenda de protección oficial, viu reducidos os mecanismos de mellora residencial. A mentalidade do aforro limitou as prácticas de
consumo e de ocio e tempo libre, pechando a porta a unha mellora na calidade
de vida. Ao mesmo tempo, a obsesión polo capital económico como principal
obxectivo migratorio tivo un efecto perverso sobre o capital social, determinando un repregamento da comunidade galega sobre si mesma e unha escasa
integración na sociedade receptora. Pola súa parte, a traxectoria de mobilidade social en Galicia pódese cualificar igualmente de estancamento social. Se
nun inicio a emigración supuxo unha forte mobilidade social ascendente, na
actualidade o emigrante non goza dunha posición especialmente privilexiada na xerarquía social de orixe. Os galegos de clase obreira que non deixaron
o país, os irmáns, primos, veciños, da emigración, posúen igualmente piso,
coche, van ostentosamente vestidos, as súas prácticas de consumo e ocio son
satisfactorias, os seus fillos tamén estudaron… A emigración, motor do desarrollismo español, supuxo un bloqueo social para os seus protagonistas, que
viviron baixo a lóxica do sacrificio e non gozaron dos froitos do traballo. Chegados a este punto podémonos preguntar: os galegos que non emigraron son
os que realmente se beneficiaron da estratexia do desenvolvemento colectivo que supuxo a onda migratoria masiva dos sesenta? Polo menos si sabemos
que estes últimos aproveitaron día a día a mobilidade ascendente do conxunto da sociedade galega.
El error fue no instalarnos aquí al principio. Lo que tenemos lo tenemos allí, ya
me gustaría a mí haber tenido aquí mi casa. Yo tengo dos hijos y no tienen intenciones de irse. Mi marido es de Salamanca y yo soy gallega. La mayoría invertimos allí. Los hijos aquí, el capital allí. Vivimos en dos sitios. Y luego, cuando vas
a España, tienes que oír: ahí llegan los franchutes. Lo mismo te lo dicen en Galicia que en Salamanca. Que los tuyos te digan eso te sienta peor que ser mal recibido por los franceses. Yo ando barriendo todo el día. Se creen que somos ricos.
Aquí trabaja el marido y la mujer. Eso no lo entienden allí. Ahora en España
viven mejor. Tienen su casa. En nuestra época la mujer estaba en casa. Yo tengo
amistades que están mejor que nosotros y a veces me digo: ¿por qué habré salido? (galega, porteira, emigrou solteira)
6
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Nos Países Baixos, o retorno como final do traxecto migratorio destaca
no discurso das persoas entrevistadas: moitos galegos xa regresaron, outros
están desexosos de que chegue o momento do retiro para volver e, tamén,
algúns xa desbotaron esta idea. É conveniente sinalar que as persoas entrevistadas manifestan que a maior parte dos españois cos que eles mantiñan contacto xa fixeron efectivo o seu regreso a Galicia. É importante sinalar que tanto
en Francia como nos Países Baixos os nosos protagonistas son aqueles que
«decidiron ficar», polo que sería conveniente realizar un seguimento complementario a aqueles galegos que retornaron para poder comprobar se o traxecto migratorio das persoas entrevistadas non está nesgado por este compoñente
de permanencia no país de destino.
Para as persoas entrevistadas nos Países Baixos, os condicionantes para
que o retorno se dilatase no tempo ou ben se descartase dependen basicamente de dous factores: por un lado, a eficaz incorporación dos fillos á sociedade
neerlandesa e, por outro lado, das expectativas ante o retorno a Galicia. Aquelas familias en que os fillos foron reagrupados e están instalados comodamente
na vida neerlandesa (en moitos casos a través de matrimonios mixtos) o retorno parece obstaculizarse. De modo que parece optarse por unha vía intermedia de manter unha vivenda nos Países Baixos e pasar as vacacións do verán en
España, que coa xubilación se converten en varios meses ao ano.
Por outro lado un posible retorno en idade laboral activa presenta dificultades: algúns intentárono e fracasaron. Aínda que a economía española se
desenvolveu enormemente nos últimos 30 anos, o feito de estar habituados a
traballar no sector industrial con boas condicións laborais separaba amplamente as distancias coa precariedade dos empregos aos que poderían ter acceso os
galegos no seu retorno. Polo tanto, a diferenza das condicións laborais en España, con respecto á estabilidade do emprego nos Países Baixos, dificultou en
maior medida o regreso. Por último, cabe destacar que para aquela poboación
galega que valorou o retorno na etapa de xubilación, en ocasións viuse freada a
súa idea inicial debido ás demandas potenciais dos servizos sociais e de asistencia vinculados a esta etapa do ciclo de vida. Neste sentido, a ampla cobertura
pública da atención aos maiores nos Países Baixos dista amplamente das expectativas que abre o asentamento en idades avanzadas en Galicia.
CONCLUSIÓNS

A emigración de galegos a Francia e aos Países Baixos enmárcase nun contexto migratorio onde os países mediterráneos desde finais dos anos 50 asinaron acordos de envío de man de obra ante o chamamento dos países do norte
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de Europa, no marco do capitalismo fordista. A comparación das investigacións
levadas a cabo en Francia e nos Países Baixos pon de manifesto unha serie de
similitudes e de diferenzas na incorporación socio-laboral desta poboación.
Con respecto á orixe dos galegos emigrados a Francia, advírtese que son
as provincias de Ourense, seguida de Pontevedra, A Coruña e Lugo. Para o
caso neerlandés é Pontevedra a que encabeza a lista, seguida por Ourense,
Lugo e A Coruña.
A composición por sexo dos fluxos migratorios de españois en xeral que
emigraron a Francia e Países Baixos pon de manifesto os diferentes patróns
migratorios segundo a sociedade de destino. O patrón dos galegos nos Países Baixos suxire unha migración clásica, na que o home, xeralmente casado en orixe, encabeza o traxecto migratorio e onde a muller é reagrupada.
Esta traxectoria reflíctese na forte masculinización dos galegos nos primeiros anos de migración e o progresivo equilibrio de sexos a medida que pasan os
anos. Para o caso francés, se ben este modelo tamén é significativo, o número de mulleres que emigran soas está amplamente representado desde os anos
60, sendo un exemplo da inserción laboral diferencial da comunidade galega neste país, en comparación cos Países Baixos. Os emigrantes españois nos
Países Baixos inseríronse no mercado de traballo basicamente na industria do
automóbil e na construción, destacando tamén o peso do traballo temporal
na agricultura. Pero a especificidade do contexto francés vai ser a existencia
dunha corrente migratoria feminizada de carácter laboral que xorde como resposta a unha demanda de man de obra no traballo de empregadas do fogar,
fundamentalmente nos barrios burgueses da capital francesa.
A diferenza deste patrón de inserción diferenciado polo traballo no sector secundario para os homes e o servizo doméstico para as mulleres, nos Países
Baixos o traballo no sector industrial (téxtil, metal, plásticos, etc.) foi o motor de
atracción dos galegos. Nos Países Baixos non se xerou un nicho laboral onde o
servizo doméstico se configurase como fonte de emprego para as mulleres. As
galegas empregáronse tamén no sector industrial e en actividades de limpeza
pero baixo o contrato de empresas e en tarefas auxiliares en servizos sanitarios.
Tanto en Francia como nos Países Baixos a inserción social ns sociedade receptora dos galegos estivo condicionada polas características do proxecto migratorio de aforrar e retornar, característica da emigración española de
corte económico dos anos sesenta. Pero as características diferenciais da sociedade de acollida francesa e neerlandesa deron lugar a unha heteroxeneidade
nos patróns de incorporación social. A comunidade galega en Francia sacrificou as súas pautas de consumo e de ocio e tempo libre, pechando a porta a
unha mellora na calidade de vida para cumprir con éxito o obxectivo do aforro
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e envío de capital a España. Isto levouna a un repregamento sobre si mesma
e a unha escasa integración na sociedade receptora. Mostra disto é o mínimo
investimento na inserción residencial en Francia, o que relegou os galegos á
residencia en portarías e vivendas de protección oficial.
Se ben para os galegos emigrados aos Países Baixos o groso do investimento e do consumo foi realizado en Galicia, as facilidades de incorporación
residencial do sólido estado do benestar neerlandés abriron a porta a unha
mellor calidade de vida. Os estritos requisitos residenciais para proceder á
reagrupación familiar así como a ampla bolsa de vivenda de titularidade municipal a prezos accesibles permitiron aos galegos despregar unha calidade de
vida superior á dos compatriotas residentes en Francia.
Outros factores de incorporación social como as habilidades lingüísticas tamén deixan unha pegada distinta na sociedade neerlandesa e francesa. A dificultade no manexo do neerlandés pola súa distancia para os galegos
supuxo un factor de illamento social. A importante rede de centros de españois e galegos en Francia e Países Baixos dos 60 e 70 constituíuse como o
ámbito de apoio e de ocio desta comunidade.
Para moitos galegos en Francia e nos Países Baixos o retorno viuse dificultado por diferentes condicionantes. A chegada ou reagrupación dos fillos,
que se foron acomodando ás sociedades de destino, o medo ás dificultades
de integración na sociedade española e as necesidades demandadas por unha
poboación en idade avanzada dificultaron o ansiado retorno.
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O PROCESO DE INSERCIÓN DAS MULLERES GALEGAS
NO SERVIZO DOMÉSTICO EN SUÍZA (1970–2000)1
Luís M. Calvo Salgado

RESUMO
Partindo da historia de vida dunha muller galega chegada a Suíza no ano setenta e seguindo
a metodoloxía propia da historia oral, analízase neste artigo o seu proceso de inserción no
mundo laboral e na sociedade suíza. As relacións coas familias para as que traballou no servizo
doméstico mostran distintos xeitos de inserción no mundo laboral. Os seus papeis nas familias
están moi vencellados aos papeis tradicionais atribuídos ás mulleres nas tarefas do fogar, aínda
que modificados substancialmente por se tratar de traballo pagado. O seu status de inmigrante
limita as súas oportunidades laborais e condiciona algunhas das súas actitudes.
Palabras clave: Suíza, migración, xénero, servizo doméstico, mercado laboral.
ABSTRACT
Based on the life story of a Galician woman who arrived in Switzerland in 1970 and in keeping
with traditional storytelling methods, this article analyses her social and professional integration
in Switzerland. Her relations with the families she worked for as a domestic employee reveal
different forms of professional integration. Her role in the families was similar to the traditional
housework given to women, albeit modified substantially by the fact that it was paid work. Her
immigrant status limited her professional opportunities and conditioned some of her attitudes.
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1. Unha versión moi reducida deste artigo en castelán publicouse en Luís M. Calvo Salgado:
«Experiencias de una trabajadora española en el mercado laboral suizo: recuerdos del servicio doméstico en una historia de vida», en Xosé Amancio Liñares Giraut (coord.), El protagonismo de la
mujer en las corrientes migratorias españolas, Vigo, Grupo España Exterior, 2009, pp. 231-246.
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Partimos da historia de vida dunha muller galega chegada a Suíza no ano
1970 e seguimos a metodoloxía propia da historia oral para analizar un caso
exemplar do que foi o proceso de inserción social de moitas mulleres galegas que traballaron no servizo doméstico en Suíza dende os anos sesenta. Trátase dunha inserción social realizada ao mesmo tempo en diferentes planos:
por unha banda, os vencellados ao ciclo vital e, por outra, os ligados á traxectoria máis puramente laboral. Interésannos non só eses diferentes planos por
separado, senón, de maneira especial, as relacións existentes entre eles. Queremos saber de que xeito a narración oral da historia de vida desta muller pon
de relevo, dende a súa perspectiva, a interrelación que se dá entre as etapas
da súa vida e os cambios que foi experimentando no seu traballo. E como as
estratexias sociais do Estado, expresadas fundamentalmente na súa política
migratoria e na regulamentación conseguinte do mercado de traballo, obrigan
a estas mulleres a tomar decisións que configuran a súa estratexia persoal tanto no eido puramente laboral como no vital en xeral.
Un estudo sobre as mulleres empregadas en labores de limpeza, tanto en
empresas de limpeza como de empregadas de fogar, na Suíza actual diferencia
catro categorías de limpadoras segundo o seu status de migrantes:2
— As mulleres chegadas coa migración laboral dos anos sesenta, setenta
e oitenta como traballadoras «convidadas» (Gastarbeiterinnen) de acordo cos
continxentes establecidos daquela polo Goberno e que conseguiron despois
un permiso de residencia anual ou un permiso de establecemento.
— As chegadas nos anos noventa no marco da reagrupación familiar para
vivir en Suíza cos seus maridos.
— As chegadas soas ou coas súas familias como demandantes de asilo.
— As que viaxaron ilegalmente nos últimos anos e permanecen aínda no
país sen permiso ningún.
A muller galega da que aquí imos falar e, por extensión, a maioría das
mulleres galegas dedicadas a este tipo de labores remunerados entran na primeira categoría. Hainas tamén das chegadas nos anos noventa por cuestións
de reagrupación familiar ou dentro de novos continxentes, mais os procesos
de inserción destas últimas teñen unha historia menos longa que as da primeira categoría e polo tanto en boa medida distinta. Aquí concentrarémonos,
xa que logo, nas do primeiro grupo, que é o máis representativo porque foi
nos anos sesenta e setenta cando a emigración galega a Suíza, tanto masculina
como feminina, acadou a súa maior importancia.

2. Tschannen, Putzen…, p. 78. Sobre este tema véxase tamén Burren, Sauberkeit…, passim.
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As galegas chegadas a Suíza nos anos sesenta e setenta cubrían a demanda de man de obra estranxeira para ocupacións pouco cualificadas. Moitas
delas atoparon postos de traballo no servizo doméstico e nos servizos de limpeza en xeral. A man de obra autóctona que se ocupara destes traballos ata
a Segunda Guerra Mundial empezaba xa nos anos cincuenta a escasear,3 e as
mulleres do sur de Europa substituían ás suízas (e en menor medida ás alemás
e austríacas) nesas actividades reprodutivas menos valoradas socialmente.
Na maior parte dos casos procedían de zonas rurais galegas nas que normalmente non se ocuparan deste tipo de tarefas. Antonia Tenreiro4 naceu no
ano 1951 no sur da provincia de Lugo. Os seus pais vivían do campo e ela
lembra así a historia da súa familia:5
— Que facían? Tiñan vacas...
— Tiñan vacas, e non tiñan moitos terrenos. Traballaban terrenos a medias,
tiñan collida a mitad do que traballaban aos dueños dos terrenos. Despois meu
pai quedou sin o seu pai cando era un neno. E miña abuela criou aos irmaus con
moita dificultad. Despois meu pai tuvo que ir a facer o servicio militar a África,
e ao vir casouse, e casouse e encontrou tamén a abuela con moitas deudas, e con
problemas. Entonces el despois de casarse enseguida tuvo fillos. E un detrás de
outro. Hasta sete.

Antonia era a segunda de sete irmáns:
— E cal es ti?
— Eu son a segunda. Hai un home e das mulleres son a máis vella. E polo tanto que me tocaba a min o máis gordo. Porque eu con 11 anos tiña que ir a traballar xa ao campo. E lavar a roupa ao río. E aínda hoxe cando vou de vacacións
as veciñas dicen que se acordan, que a tina da roupa que levaba na cabeza avultaba máis que min. Entonces o meu irmán veu pa eiquí no 69.

A decisión de vir para Suíza explícaa como unha decisión persoal, mais
tomada tendo en conta que o seu irmán maior viñera para Suíza no ano 69.
Ela seguiuno axiña:
— O irmau maior?
— O meu irmau maior. I eu apenas cumplidos os 18 anos díxenlle que quería
vir tamén. Podo seguir, non? Ben, entonces, fíxome o permiso, paréceme que por
medio do Instituto Español da Emigración, que era como se viña daquelas para
unha casa privada [...]. Eu nunca salira da casa. Traballando sempre no campo,
3. Bochsler / Gisiger, Dienen in der Fremde, pp. 15-18.
4. Os nomes de persoas están anonimizados, é dicir, substituídos por nomes inventados.
5. A transcrición da entrevista recolle as variantes dialectais e castelanismos empregados pola
entrevistada para manter unha maior fidelidade ao dito. Evítase, xa que logo, a adaptación á
norma ortográfica nas pasaxes citadas. A entrevista realizouse o 2 de xuño do ano 2001.
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coma os homes. Porque eu alí andaba ás vacas e facía o traballo como facían os
homes. E despois cheguei eiquí e metéronme nunha casa privada, sin falar nada de
alemán. Falábanme un pouco en italiano e a filla un pouco de español.

A VIAXE A SUÍZA

Nas épocas dos anos sesenta e principios dos setenta, nas que houbo
unha forte demanda de man de obra estranxeira a causa da favorable conxuntura económica en Centroeuropa, foron as autoridades españolas as que máis
empeño puxeron en que se burocratizase e controlase ao máximo a entrada
de españois pola fronteira suíza. Entre outras razóns, a Administración española desexaba manter un estreito control da emigración a través do Instituto
Español de Emigración (IEE). Por iso lle pedía ao Goberno suízo que impedise calquera forma de emigración ilegal. A lexislación española esixía que todos
os contratos de empresas suízas con traballadores españois fosen enviados ao
IEE para que este Instituto canalizase o fluxo migratorio por provincias a través da chamada «emigración asistida». Na práctica, moitos emigrantes desprazábanse a Suíza sen pasar antes polas delegacións provinciais do IEE. Eran os
chamados «pseudo-turistas», que se presentaban na fronteira cun pasaporte
propio de turistas, mais sen os documentos esixidos aos que se desprazaban
co ánimo de instalarse por algún tempo no país de acollida e traballar nel.
Pasar a fronteira como emigrante legal no marco da emigración asistida supoñía someterse a un control múltiple acordado polos dous Estados con
diferentes matices e intereses por parte de cada un deles. Como en todo control de identidade na Europa do século XX, as persoas estaban obrigadas a levar
papeis que certificaban quen eran. A identidade que se comprobaba era unha
identidade complexa e múltiple. No caso dos emigrantes non abondaba con
posuír un pasaporte en regra. Cumpría, ademais, contar cun permiso de traballo, cun certificado de penais e cun permiso de residencia outorgado pola
policía suíza. Estes papeis debían servir para recoñece os emigrantes e diferencialos dos turistas. O corpo dos emigrantes desempeñaba tamén un papel
importante no momento de seren identificados na fronteira. Non abondaba
con ser un emigrante cos papeis en regra, había que ser ademais un traballador
san. Só despois do control sanitario realizado nunhas instalacións nada ben
acondicionadas na estación de Xenebra, podía un traballador español establecerse por un tempo limitado no país de acollida.6
6. Para unha análise detallada do control sanitario na fronteira suíza partindo das experiencias
dunha migrante galega véxase Calvo Salgado. Sobre a actitude do Goberno español na cuestión
da legalidade e ilegalidade no caso da emigración española a Alemaña nos anos 60 e primeiros
70 véxase Sanz, «Clandestinos», «Ilegales», «Espontáneos»... La emigración irregular.
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Antonia describe así o seu contacto co IEE, a súa viaxe e a chegada a
Suíza:
— Ah. Xa entendo. Ou sea, que no 70 viñeches ti. E dixéchesme que fíxoche o
permiso polo IEE, polo Instituto Español da Emigración. E, ti non tuveches que
ir ao Instituto Español da Emigración para nada?
— Non, eu recibín un contrato i o permiso de traballo. E tuven que facer o
pasaporte porque non o tiña, claro, e despois ao vir. É o que che quería decir,
que nunca subira a un tren, foi a primeira vez que subín a un tren cando foi para
vir eiquí.
— É verdade, como foi o viaxe para vir?
— Si. O viaxe pois hasta Francia foi moi ben. Chegamos a Francia e tuvemos, eu aí xa levei un shock. Xa no viaxe. Porque chegamos a Francia e
tuvemos que estar alí seis ou sete horas nunha sala de espera, que non había
enlace para o tren. Aquela sala de espera estaba a tope de xente, que non había
por donde meterse. Despois collemos o tren, que nos trouxo hasta Ginebra. Ao
chegar a Ginebra igual, había que pasar un reconocimiento médico que lle chamaban, para poder entrar. Que che facían un control aos pulmóns. E eso, bueno, xa chegar aquí nada, para poder pasar a aduana viñemos coma as ovellas,
digo eu. Porque aquelo, é que tropezábamos uns nos outros, as maletas poñíamolas na cabeza porque non había sitio para poñelas nos pés. E os que as traían
na man deixábanas caer encima dos teus pés. Como viña a xente amontonada...
Despois alí tiñas que facer cola para facer o control, e se tiñas suerte, poder vir
no mismo día. E, se non, aínda tiñas que quedar alí a esperar ao día siguiente.
Eu como viña co permiso xa B [...]. Ao vir para un privado xa me facían un permiso B directamente. Pois tuven a suerte de que me fixeron o control ese día.
Pero chegamos a Zürich e xa no último tren que chegou. Xa non andaban tranvías nin nada. Entonces eu non podía ir á casa donde me fixeron o contrato. Para
ir a un hotel, non se podía porque non había cartos. A donde íbamos a durmir?
Meu irmau levoume a unha casa que hai en [...],7 que aínda non hai moito tempo que fumos alí, e lle dixen ao meu marido que me gustaría volver a [...], a onde
durmín a primeira vez en Suíza. E alí había unhos veciños nosos que durmían
seis nunha habitación. E entonces eses veciños ao vernos pois dixeron que non
había problema, que me deixaban iles unha das camas, dado que estaba co meu
irmau, pois meu irmau durmía con iles e durmimos todos xuntos nesa habitación. Chegamos un catro de marzo, que había unha neve de medio metro. E despois xa pasou o domingo i o lunes xa me levou á casa esa privada. E alí foi donde
empezou o meu itinerario.
— En [...]. E a visita médica alí en Xenebra, que era para ver se tiñas...
— O que lle facían a todos os emigrantes que entraban, que lle facían una radiografía aos pulmóns, e non sei, era da cintura para arriba, que che facían unha
radiografía e despois según o que viran na radiografía púñanche [...] e decían si
podes pasar ou non podes pasar.
— E non che fixeran revisión ningunha en España antes, antes de vir?
7. Os nomes de lugares concretos facilmente recoñecibles están suprimidos.
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— Non, non... Facíanas sólo... E eu polo que tiña entendido facíanlla a todos.
Ao chegar á frontera. Entonces se algún tiña algún problema, na frontera mandábano pra atrás, que eso tampouco non o veía ben.
— E viches como mandaron á xente?
— Non. Eu..., porque tampouco non tiñas contacto. Ti ibas ao teu e xa está. Se
éramos coma animales alí... uns a empuxar aos outros, e esperar, e ao que puidera pasar antes, porque había que coller outro tren para ir. Despois xa víñamos
dous días de viaxe xa, despois un día enteiro para chegar a Irún. E despois en
Irún aínda esperar alí seis ou sete horas, sen poder durmir. A xente que chegaba antes, aínda se deitaba nos bancos ou como fora. Pero a que... nin no suelo.
Porque a xente viña tan agotada que se tiraba donde fora. E nin no suelo había
sitio xa, nin para sentarse nin para deitarse.
— Canto durou a viaxe desde A Coruña hasta Irún?
— Pois unha noite enteira, ou un día enteiro. Agora mismo non me acordo ben.
Eu sei que pasáramos... Cando chegamos a Irún xa víñamos agotadísimos. E
despois aínda esperar alí, e despois desde Irún dicían: pero canto falta aínda?
– Ah, pois outro tanto, e dicíalle ao meu irmau, non me digas, que chegamos
mortos a Suíza. E, bueno, despois de eso ao primeiro viaxe… Porque claro a
xente viña sen cartos. Despois, cando vas más veces pois xa ganaches algo e xa
colles coche-cama ou xa é diferente.

A PRIMEIRA ETAPA EN SUÍZA: INTERNA

Antonia era daquela unha muller moi nova e solteira. Empezou, como
era frecuente nestes casos, servindo de interna nunha casa. Esa primeira experiencia estivo marcada polo illamento e por todo tipo de discriminacións:8
— Decíasme que é difícil meterse nunha casa privada sin saber alemán.
— Sin saber alemán. E despois era unha familia que eu dinme cuenta, pasado
tempo, que entre eles non iban ben, que había problemas. Como eu non entendía non sabía os problemas que había, pero sentía discutir moito. A muller durmía co can no segundo piso. O marido durmía arriba. E todos se descargaban
conmigo. A señora no primeiro tempo tratábame peor que ao can. Incluso nos
traballos da casa. Vai ben que eu reconozco, viña de alí e ao mellor non estaba
acostumbrada a facer as cousas tampouco, era nova aínda. Aínda non aprendera, pero eso tamén o tiña que reconocer ela. Poñíase un guante blanco e subía
ao terceiro piso e baixaba polo pasamanos abaixo hasta ao final, despois enseñábame o guante e decíame: «tú limpiaches eiquí?». Eso moitas veces, porque
unha vez que se fai a primeira vez, para a segunda xa tes coidado para que non
te volva a reñer, pero sempre encontraba un motivo para reñer conmigo. Eu,
8. Sobre as discriminacións que sofren hoxe en día as mulleres estranxeiras empregadas no
servizo doméstico en España e en Portugal véxase Catarino / Oso, «La inmigración femenina»,
pp. 198-202.
6
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que facía? Encerrábame na habitación e enchíame de chorar, porque eu non tiña
nadie con quen desahogarme. En toda a semana non falaba con nadie.
— O teu irmau onde estaba?
— O meu irmau estaba nunha barraca, como vivían en aqueles tempos. A seis
e a sete nunha barraca.
— Traballaba na construción teu irmau?
— Traballaba na construción si.

Antonia tiña un permiso B, é dicir, un permiso de residencia válido para
un ano e renovable sen ter que saír do país, ligado a un posto de traballo e por
tanto tamén ao correspondente permiso de traballo. Dende o seu punto de vista era unha vantaxe en comparación co A, que era o que recibían os xornaleiros, como o irmán de Antonia, que estaban obrigados a saír de Suíza tras nove
meses e podían volver logo ao ano seguinte. O permiso C é o mellor que se
pode ter como estranxeiro aínda hoxe, porque consiste nun permiso de residencia non limitada temporalmente que dá dereito á reagrupación familiar e
permite un acceso ao mercado de traballo similar ao dos traballadores autóctonos.9 O B dáballe, xa que logo, vantaxes das que carecía o seu irmán:
— Si, estaba estacional. Il veu estacional para a construción. El era estacional.
— E canto tempo botou estacional o teu irmau?
— Pois cinco anos, hasta que lle fixeron o permiso B.
— E ti xa o colliches ao direito.
— En cambio eu collín o B xa direito porque viña para unha casa privada. A traballar a un privado e esa señora non sei coma arreglou con certificados de que
estaba enferma ou non sei que... necesitaba unha señora. Porque xa daquelas
empezaba a haber un pouco problema para conseguir o permiso B. Pero ela apañouse con amistades, porque de enferma ela non tiña nada. Pero vamos ela decía
que fixera certificados de médicos de que estaba enferma e necesitaba axuda na
casa, e que por eso conseguira o permiso.
— Agora entendo... En cambio o teu irmau tivo que esperar máis...
— En cambio el tuvo que esperar cinco anos a que il…, para que lle deran o
permiso B. E despois dez anos pa que lle deran o C.

Mais ese permiso B, que lle permitiu pasar pola fronteira sen moitos problemas, desempeñou, segundo ela, un papel fundamental na explicación do
trato discriminatorio que sufriu na primeira casa en que traballou. O seu relato mostra ata qué punto o seu status de migrante a limitaba e a poñía en mans
da súa empregadora e, ademais, como tivo que idear solucións para sobrepoñerse a esas dificultades:
9. Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, pp. 74-116.
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— E entón, para ti, pois, o duro foi chegar á casa esa.
— Chegar á casa esa que me trataron mal e, despois, que eu non tiña practicamente con quen falar... porque por ejemplo meu irmau estaba na barraca, chegaba a noite e había viciños, e falábanse, relacionábanse entre iles. E viñera un
primo meu tamén para eiquí. Pero eu encerrada alí, non tiña nadie con quen
falar, máis que esa familia. E non os entendía.
— E salir de alí non podías?
— E salir de alí non podía. Despois eu como cheguei aquí. Esa señora colleume
o pasaporte e colleume o libro de estranjeros e non mo entregou. E eu, como era
inocente de alá, pois non o sabía que esa señora me tiña que devolver. Que ela
dixo que o necesitaba para ir á policía non sei pa que. E meu irmau e meu primo
non se lles olvida nunca. A primeira vez que me viñeron buscar. Que eu, claro,
salín tan desesperada... que me abracei a eles e boteime a chorar e dice... «saliches coma un toro cando lle abren unha porta». Un toro que está encerrado toda
a vida, cando lle abren a porta, sale para afora, así saliches tú. E eso quedoulles
gravado, porque aínda mo contan e sobre todo meu primo aínda se acorda cando vou visitalo cada vez que vou de vacacións. E despois eu nesa casa, pois, tiña
que traballar catorce horas diarias, levantábame ás seis da mañá e acababa ás
nove da noite... Menos mal que eu viña acostumbrada a traballar alí no campo
e viña fuerte. E tiña que facer o jardín e facer todo. Tiña un can de eses Lasie,
tiña que lavalo, peinalo, etc. Despois eso, unha familia que tiña moitos conflitos e que se desahogaban conmigo. Eu tiña que facer a comida pra eles e servilos no comedor. E eu comía co can na cociña. O que lles sobraba a eles. Despois
a min no me gustaba moito ás veces a comida que eles facían e eu comía pan e
mantequilla, claro. Con 19 anos eu tiña que traballar, pois tiña fame. Algo tiña
que comer. E a señora moitas veces veu á cociña a reclamar que lle gastaba moita
mantequilla, que lle botaba moita mantequilla ao pan. E estuven en esa casa un
ano estuven. Despois eu quería cambiarme i a señora díxome que non me daba a
carta libre. E entonces nese tempo que eu tiña que renovar o permiso caín enferma e tiña fiebre. A señora nin me chamou ao médico, viña á habitación a reñer
conmigo e collerme polos brazos, que me levantara, que non era verdad que
estaba mal, que me levantara para traballar. E eu intentaba levantarme e caíame,
porque tiña fiebre. Neso coincidiu que un veciño noso que estaba en Ginebra
chamou por teléfono e dixo que quería falar conmigo. I ela preguntoulle como
se chamaba. E díxolle: que se chamaba Xosé Tenreiro e, como coincidía co meu
apellido, a muller pensou que era meu pai e tomou medo, entonces chamou ao
médico e veu o médico á casa. Pero ela aproveitou ise momento cando eu estaba con fiebre e que non sabía o que facía pa facerme firmar outro novo contrato.
Veu decindo que tiña que firmar aquel papel, porque había que renovar o permiso, porque se non renovaba o permiso con fiebre ou sin ela eu que tiña que marchar, que a policía que me botaba fóra. O caso é que eu firmei e basta.
Outra cousa que non se me olvida mentras viva, que tan pronto firmei a señora
púxose ao lado de min na cama e ponse: «ha, ha, ha, tú non te querías marchar...? Pois ahora non te podes marchar, que ahora firmaches outro contrato
por outro ano e eu non che dou a carta libre». E aí eu, bueno, chorei máis ca
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unha Magdalena. Despois conteillo ao meu primo o que nos pasou e fumos á
policía. A policía dixo que xa tuveran máis queixas de esa señora... pero que era
a miña palabra contra a dela, porque eu non tiña testigos, e se ela non me quería dar a carta libre, iles que non podían facer nada, e entonces eu se me quería
cambiar de traballo por iles que non había problema, pero se esa señora descubría donde estaba e me reclamaba que tiña que volver para onde ela ou senón
que me tiña que ir a España. Eu a España non quería volver, porque en Galicia
eu traballaba coma un burro e non tiña para uns zapatos novos, e eiquí ganaba
400 francos ao mes i eran meus. E aguantei o que non se pode decir porque,
polo menos, eu con eses cartos, aínda podía axudar algo á miña familia e mais
facía eu o que quería con iles. E en Galicia eu non tiña nada... Ao final aguantei
hasta setiembre outra vez, desde marzo que me caducaba o contrato,
aguantei hasta setiembre. En setiembre unhos veciños nosos, ela traballaba
nunha panadería, eiquí en [...] en Zürich, e dixeron que se iban definitivo, se
quería que podía ir pa esa casa, que era unha familia moi boa. Eu díxenlle que
si. Eu fun á policía e na policía dixéronme, porque esa señora marchaba en
noviembre, e a policía díxome que a única cousa que me podían facer [era] que
eu perdera o direito a ter o permiso anual, pero se esa señora non me daba a carta libre e me seguía reclamando eu que tiña que aguantar dela hasta o mes de
marzo. Entonces eu arreglei coa señora de [...] e a señora de [...] díxome que
esperaba por min hasta marzo. Entonces eu en octubre marchei pa España porque xa non aguantaba máis. Ademais iba media enferma porque ao chegar a
España tuven que ir a un especialista. Levaba o corpo todo cheo de manchas,
levaba unha infección á sangre, de toda a porquería que comía, dos restos que
me daban eles, e tamén, claro, de estar sempre desgustada. Porque eu non estaba a gusto nesa casa. E despois viñen no 72...
— Fuches para alá... no 70...
— Fun para alá no 71, en octubre.
— Ah, en octubre do 71.
— Si, e estuven alá hasta marzo. Esperando, facendo o tempo, que me acabara o tempo dese permiso, para eu non ter que volver onde esa señora. E no mes
de marzo, pois, a señora de [...] xa me conseguiu un novo permiso, sen perder
o anual... e xa viñen traballar a [...].
— Ou sea, que non perdiches o permiso anual.
— Non perdín o permiso anual porque a policía me dixo que, nese sentido,
me podía axudar e dado que á señora de [...] interesáballe tamén e quería que
eu viñera como anual, i a policía dixo que xa tuveran reclamacións, que a que
máis aguantara nesa casa que fora eu, que xa tuveran moitas reclamacións desa
familia, que iban a tomar nota e que xa non lle daban máis permisos a esa familia. Entonces eu, pois, [dicían] que me querían beneficiar, outra cousa que non
podían facer, pero nise sentido si que eu non perdera o permiso anual dado que
eu tiña outra familia interesada en collerme tamén.

A segunda experiencia, o traballo na panadaría, foi máis positiva que a
primeira. Por primeira vez, Antonia sentiuse ben tratada no país de acollida.
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As relacións coa familia da panadaría non se caracterizaban polas humillacións
senón por un trato aceptable aínda que paternalista:
Entonces pra aí viñen en marzo do 72, para a panadería [...] e aí, pois, encontrei unha segunda familia. Coa señora, cando eu lle contaba que se sobraba un
plato, cando cociñaba pasta na outra casa, e eu a quería requentar por ejemplo, e non había nada que comer coa pasta, pois eu facía un par de huevos fritos, e comíaos, con ese resto de pasta. E a señora me viña reclamar porque fritira
os huevos... a señora quedouse sorprendida, de todas as cousas que eu lle contaba, o que pasara en aquela primeira casa que estuven. E aí tratáronme coma
unha filla. O feito é que a filla viña pra onda min, xuntábamonos. Quería que
lle aprendera a facer ganchillo. Aí estuven 10 anos nesa casa. Hasta que naceu a
miña filla. Ao nacer a miña filla, polo horario de traballo non puiden seguir.

A dominación simbólica que se agacha tras as marcas de familiaridade
propias dese trato paternalista reflíctese nos termos empregados por Antonia
para falar da «patroa» que a trata como a «unha filla».10 Na panadaría, Antonia seguía interna e dedicada a diferentes tarefas que lle ocupaban todo día
nunha longa xornada de traballo:
— [...] O traballo na panadería había que empezar ás seis e media da mañá.
Facer o desayuno cedo pa todo o personal, porque eu facía a comida pa o personal que traballaba na panadería.
— Pero era para a xente da panadería. Ou sea, que ti estabas como
empregada...
— Eu estaba como empleada pero privado, para axudarlle á señora. Eu facía a
limpieza das habitacións do personal. E facía a comida pa o personal, 14 ou 15
que eran. Panadeiros e pasteleiros e eso, e a familia. E lavar e planchar, e facer
platos pa o [...] pa o café. Había moito traballo, pero eu facíao con gusto e estaba contenta porque me trataban ben.
— Xa.
— E despois eu tiña unha hora e media de pausa ao mediodía e terminaba ás
sete e media da noite.

A SEGUNDA ETAPA EN SUÍZA: EXTERNA

Un dos cambios máis significativos nas historias de vida de mulleres
dedicadas ao servizo doméstico é o paso de traballar interna a traballar externa. Para moitas mulleres este cambio relaciónase co casamento ou coa chegada dos fillos. Antonia tivo unha filla en 1981 e os horarios da panadaría non
10. Sobre estes aspectos da dominación simbólica en Portugal e España véxase Catarino / Oso,
«La inmigración femenina», p. 200.
0
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lle permitían dedicarlle á nena o tempo necesario: «Aí estuven 10 anos nesa
casa. Hasta que naceu a miña filla. Ao nacer a miña filla, polo horario de traballo non puiden seguir». Ao seu marido coñeceuno na panadaría:
— Cando casaches?
— Eu caseime no 74.
— E como foi? El estaba aquí?
— El estaba eiquí, pero somos case veciños, e xa nos conocíamos... pero conocíamonos así, de vista, porque el marchou moi novo tamén para Barcelona, pero
el tiña a familia alí, e eu os pais e os irmaus conocíaos. Tiña trato con iles. E
caseime no 74. E estuvemos... Seguín traballando na casa esa, o meu marido
vivía alí, hasta que encontramos este piso eiquí.
— Como, teu marido vivía na casa?
— Vivía conmigo, na casa, na panadería onde eu traballaba, porque eu vivía alí,
dábanme habitación alí.
— E o teu marido...
— El traballaba na construción tamén. E era tamén estacional e colleu o permiso polo meu. Ao final despois a il fixéronllo anual porque eu xa tiña o permiso C, porque eu xa levaba máis tempo e entonces a el déronllo igual. E despois
miña filla naceu no 81.

É moi significativo dende o punto de vista da historia social da emigración que Antonia e o seu marido decidiran casar xustamente no ano 1974.
A historia do seu home é a historia de moitos migrantes estacionais en Suíza tras a crise do petróleo de 1973 que tiñan o permiso A.11 Ata ese ano ían e
viñan cada ano para traballar, sobre todo na construción, durante nove meses.
O estatuto de xornaleiros era un sistema de traballo flexible e sen apenas custos sociais para as empresas que favorecía ata certo punto os intereses dos
empresarios e que se foi estendendo baixo a presión dos referendos favorecidos pola dereita xenófoba suíza de finais dos sesenta e especialmente do referendo sobre a iniciativa Schwarzenbach de 1970.12 A pesar de que nin sequera
esta iniciativa, que foi a máis importante, acadou a maioría, a forza demostrada nas urnas polos partidarios de limitar o número de inmigrantes no país
obrigou ao Goberno a estender cada vez máis o estatuto de xornaleiros, aínda
que na práctica os traballadores a miúdo ían e viñan ano tras ano. Coa crise do
petróleo de 1973 o estatuto converteuse nunha ferramenta ideal para transferir o paro aos países de orixe dos migrantes. Suíza reduciu os continxentes
11. Sobre a importancia dos estacionais e o seu status véxase Dhima, Politische Ökonomie der
schweizerischen Ausländerregelung, p. 78-122, 210-214.
12. Sobre esta iniciativa véxase Buomberger, Kampf gegen unerwünschte Fremde, p. 97-184. Sobre James Schwarzenbach véxase Drews, «Schweizer erwache!», passim.
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de xornaleiros, de maneira que estes xa non podían seguir entrando no país e
debían quedar nos seus. Esta situación tivo que afectar ao marido de Antonia
e debeu contribuír a acelerar ou confirmar a decisión de casar con ela, aínda
que ela só menciona o cambio de permiso para el como unha consecuencia da
mellora que traía consigo o feito de casar con ela.
No seu caso, así e todo, non foi o matrimonio senón o nacemento da filla
no ano 1981 o que a levou a deixar de traballar de interna e pasar a traballar
de externa por horas en casas privadas. A súa actitude fronte ás empregadoras
modificouse e así foi adquirindo unha maior conciencia do valor do seu traballo e da súa dignidade:
E cando naceu miña filla pois eu tuven que deixar de traballar alí. E empecei a
traballar en casas privadas, así por horas. E encontrei algo de todo, pero como
xa aprendera bastante na primeira casa que tuven, pois un día cheguei a unha
casa e díxenlle á señora: «a casa é súa, os cartos tamén, e o corpo é meu, así que
pague o que me debe e busque outra, que eu non volvo».

Compaxinar o traballo e o coidado da filla converteuse durante certo
tempo na súa maior preocupación:
E eu xa levei a miña filla a traballar conmigo hasta dous anos, porque non encontraba sitio que ma colleran en ningunha guardería, non había plaza. E entonces leveina hasta 21 mes tiña, cando a metín na guardería española. E, cando
eu iba a traballar con ela ás casas, daquelas pagaban 10 francos e a min dábanme 8 porque iba coa miña filla detrás. E, bueno, moi duro. Despois metemos á
filla, na guardería coas monxas. Na guardería española, nunca se nos adaptou á
guardería. Tiña que vir a monxa a arrancárnola dos brazos. A pequena quedaba
chorando e nos volvíamos chorando. Total que decidimos entre o marido e mais
eu que, para facela sufrir e sufrir nos tamén, que non queríamos máis fillos. E
temos unha sola.

O paso de interna a externa significaba unha melloría da situación laboral. Mais a relación coas empregadoras das casas en que traballaba por horas
esixe unha análise detallada que permita recoñecer de que maneira se definen as relacións de poder entre empregada e empregadora mesmo nos casos
en que a experiencia é descrita como moi positiva por parte da traballadora. Antonia tiña máis onde elixir, non estaba sometida a unha soa persoa, tiña
unha vida privada á marxe da vida laboral cun espazo propio e separado para
a súa familia. Así e todo, e dado o trato persoal que esixe o desenvolvemento
das súas tarefas, a súa integración no seo das familias seguía formando parte
esencial da súa inserción laboral e dependía moito da súa personalidade e, xa
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que logo, da súa experiencia. A interacción cos membros das familias sitúase
nunha esfera privada á que só as traballadoras domésticas teñen acceso dende
fóra. E esa interacción adopta formas diferentes dependendo das características culturais e sociais das familias para as que se traballa nunha sociedade xa
neses anos extraordinariamente plural, urbana e dinámica.
Unha das narracións máis complexas e ao mesmo tempo esclarecedoras
para comprender esta cuestión dentro da historia de vida de Antonia é a referida a unha enfermidade da súa nai, ao seu tratamento é á súa curación. Nela
advírtese como o traballo doméstico se move entre o ámbito do privado e do
público, do tradicional e do moderno, do paternalista e do burocrático, das
relacións tradicionais e das civís. A relación laboral da externa non está exenta en moitos casos de dependencia persoal, a traballadora pode ser «parte da
familia» e ao mesmo tempo estar sometida ás relacións reguladas por un contrato laboral.13 Antonia desenvolve unha estratexia complexa que lle permite
acadar algo positivo dentro desa situación de dependencia, unha axuda que
resulta vital para a saúde da súa nai. As dificultades derivadas da forte distancia social existente entre ela e a súa familia, por unha banda, e a familia para a
que traballa, por outra, están presentes na súa narración e exprésanse a miúdo en forma de sentimentos de sufrimento e alegría. O sufrimento dáse sobre
todo ante a impotencia que produce unha enfermidade non doadamente curable no país de orixe, segundo ela, e que require un tratamento en Suíza. A alegría derívase da axuda prestada polo xenro da señora que dá traballo a Antonia
e que casualmente é un médico especializado nese tipo de doenza. Esa alegría
vai acompañada, así e todo, dunha conciencia de incapacidade de corresponder ao agasallo recibido pola asimetría social existente entre as dúas familias.
E todo iso reflíctese na aparente contradición de sentimentos de alegría e de
tristura coa que ela e os seus viven a axuda recibida da familia da empregadora para curar a nai de Antonia.
As historias de enfermidades e doenzas forman parte do repertorio de
historias familiares máis estendidas nas narracións cotiás e son obxecto nos
últimos anos dun interese cada vez maior por parte da etnografía.14 Estudándoas pódese aprender moito sobre a percepción do corpo por parte dos individuos, sobre a memoria colectiva das familias e sobre as consecuencias sociais
das enfermidades, vencelladas a sentimentos de medo e angustia ou de alegría
e satisfacción nos casos das curacións. A historia narrada por Antonia pode
ser vista dende diferentes perspectivas. A que aquí máis nos interesa é a que
13. Anderson, Doing the Dirty Work, p. 4-8.
14. Schenda, Von Mund zu Ohr, p. 271-273.
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ten que ver co seu traballo e coa relación coa súa empregadora. A tensión que
transmite esta narración derívase, de feito, da separación xeográfica e social
entre a familia de Antonia e a familia para a que traballa. O agasallo que recibe
da familia para a que traballa supón unha obriga adicional respecto a esa familia e reproduce e sustenta unha relación xerárquica na que a axuda e a dominación simbólica non se exclúen senón que se reforzan:
Despois eu encontrei ao principio casas, como che dixen antes, que querían
moito e ben e pagar pouco. E despois eu fun cambiando porque xa aprendera,
como dixen sempre. Na primeira casa puxéronme a cabezada e mais a albarda,
non sei se sabes o que quere decir eso en gallego, pero... valeume de experiencia.
E despois eu fun cambiando casas hasta que encontrei casas moi buenas. Encontrei unha casa dunha señora. Dúas casas tiña. Que eran señoras xa medias ancianas..., que ahora xa morreron as dúas. E tanto nunha coma na outra eu levaba a
miña filla conmigo cando tiña vacacións. E a miña filla chamáballe os abuelos.
Porque nunha, a señora falaba moi ben o español, e sabía que a miña filla non
era moi boa comedora e dicíalle: «Verónica, ¿qué cocinamos la próxima semana?»; ou sea, que ela trataba de complacela e facer o que a miña filla lle gustaba.
E eu aí nesa casa levei un desgusto moi grande cando a señora morreu... porque me axudou moito e para min era como unha abuela, non coma unha jefa.
Despois miña nai tiña problemas cos oídos, esto foi no 89, miña nai estábase
quedando xorda dos oídos, miña irmá levouma a Barcelona pra facerlle un control. E dixéronlle que, con 64 anos, que non valía a pena facer a operación dos
oídos. E esta señora que eu lle traballaba tiña un xenro que traballaba na Universidad, nun Hospital, e era profesor e especialista, en garganta, nariz e oídos.
E esta señora, que me tratou sempre tan ben, pois sempre me preguntaba pola
familia, «...y estar tan lejos de tus padres y...», entendía moito o que era problema dos que estábamos eiquí sin familia. E eu falaba con ela coma se fora unha
persona da familia. E ela sabía o meu historial case coma min. Entonces eu cheguei alí unha semana, e claro, xa como me miraba −porque ela tiña tamén algo
de estudos de Psicología−, xa como me miraba decíame: «María, ¿qué pasa hoy?
¿Hay algún problema?» Entonces eu conteille: «pois onte falei con miña irmán e
pasoume esto... e estou un pouco disgustada, porque eu xa non podo falar por
teléfono con miña mai. Eu dígolle unha cousa e ela contestame outra». E entonces esa señora non me dixo nada, solamente estuvo escoitando o que eu lle dicía.
E no medio de eso, ao eu acabar de traballar a señora falou coa filla. E cando cheguei á casa, estábamos cenando, e díceme o meu marido: «a señora Fish, quérete
ao teléfono». E a señora Fish era a filla. E eu nas vacacións xa fora tamén traballar algunha vez porque a señora que tiña ela estaba de vacacións e decíame a
mai: «en vez de virme a min, se lle vas á filla». E a min dábame igual, porque me
trataban ben nos dous sitios. Entonces a señora explicoulle á filla o problema e a
filla chamoume por teléfono e díxome: «mira, falei coa miña mamá e contoume
o caso da túa mamá, i eu dígoche que chames ahora mismo á túa irmá e que lle
digas que non deixe que lle toquen para nada os médicos en Barcelona, porque


[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (31-53) ]

O proceso de inserción das mulleres galegas no servizo doméstico en Suíza (1970–2000)

o meu marido vai a dar conferencias a Barcelona, a Madrid, a Valencia, e o problema da túa mamá ten que ser un especialista moi bon. E, claro, el dice que
non sabe sin ver as radiografías e as pruebas que lle tiñan que facer i el sin ver as
pruebas que non pode opinar, pero que lle parece que algunha solución ten que
haber, para o problema da túa mamá. Pero que non pode ir a un médico calquera, dado que nós sabemos máis ou menos o teu historial, non sei se vós tedes
os medios para poder levar a vosa mamá a un especialista distes, que meu marido conoce en España, (cando vai dar as conferencias), porque son médicos moi
bos que meu marido responde por eles pero son moi caros. Entonces eu téñoche outra proposta». Digo: «dígame». Dice: «mira, tú traes túa mai eiquí, trala
como de ambulante, o meu marido consúltaa e despois o único que pode facer o
meu marido que cha opera gratis». E eu boteime a chorar ao teléfono que xa non
podía nin falar, coa emoción. Digo: «eso non pode ser». Dice: «se nós facémolo
de moi boa gana». E así foi, sólo que miña mai, tamén, era unha señora que nunca da aldea salira e non quería vir en avión nin a tiros. Despois tuvemos outro
problema, que eu trouxera un irmau pa aquí. E morreu afogado no lago, cando acababa de cumplir 20 anos. Eiquí si, no lago de Zürich... e miña mai a partir de aí xurou que non quería vir eiquí, porque ela fóra ver os fillos todos, que
estaban... porque teño unha irmá en Barcelona, outra en Castellón, o irmau
que está en Bilbao, eu estaba eiquí... e ela fóraos visitar a todos a onde estaban, a
ver como vivían, pero de vir a Zürich non quería saber nada. Ao final, unha vez
que fomos de vacacións, díxenlle: «mire, se usted non quere virme ver a min a
Zürich, aos outros todos foinos ver, a min non. Eu síntome mal, porque eu son
unha filla coma as demais». I ela non quería vir en avión. En avión non quería
vir. E no autobús, nin no tren non a podíamos meter porque era un viaxe moi
largo e estaba delicada. Ao final, meu pai, que en paz descanse, pois... Porque eu
falando co meu pai e explicáballe a situación, e decíalle: «temos que convencela,
porque é unha ocasión así». Ademais mo dixera tamén a señora, donde eu traballo. Unha ocasión así é única, porque se tu a queres traer, solamente por traela
tes que depositar 25 000 francos nun hospital, deixar en depósito xa pa que cha
podan consultar e podela traer. Entonces eu non quería perder esa oportunidad
que me brindaban. E ao final convencémola e veu. Veu en diciembre, nos días
eses festivos. Este señor operouna do oído. Xa cando a controlou a primeira vez,
xa nos dixo que tiña esperanzas porque o nervio non estaba dañado e entonces
operouna o 23 de Navidad, aproveitou os días festivos, e tuvémola aquí... Operouna ambulante, entrou á mañá no hospital e saliu á noite. Pero con unha gentileza que, é increíble. Porque a señora chamoume eiquí privado, por teléfono,
pa preguntar se había que cambiarlle o vendaje, se necesitábamos algo a calquera hora do día ou da noite, que se a mamá se poñía mal que chamáramos ao privado por teléfono, que non había ningún problema. E a operación saleu moito
mellor aínda do que o médico pensaba, porque a operou o 23 de diciembre e
para o 25 xa falou coa miña irmá a Barcelona por teléfono, e falaba correctamente e a miña irmá quedouse sorprendida xa... E cando lle fumos facer o primeiro
control e llo contei ao médico dice: «pues salió mucho mejor de lo que yo esperaba, porque después de tanto tempo que non oíra ben, esto é coma un peque[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (31-53) ]
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no que empeza a falar, o oído tense que acostumbrar outra vez a sentir de novo».
E alí xa, unha vez que xa lle fixo o, que lle sacou os puntos, e lle fixo as curas
todas, díxolle: «bueno, señora, yo la quiero ver aquí a usted el año próximo».
Porque falaba moi ben o español o médico. E meu pai botouse a chorar e díxolle:
«esto xa é abusar demasiado, xa oíndo dun oído...», pero coa emoción que tiña
de ver que a muller xa o podía sentir... e encima o médico que lle dixera que a
quería operar do outro oído tamén. E o médico contestoulle: «yo la quiero ver a
usted aquí el año próximo, porque ver a su marido tan emocionado y ver lo que
bien que salió la primera operación, a mi eso ya me gratifica, no hay dinero
que lo pague en el mundo». E así foi. Operouna o ano siguiente, do segundo
oído. Ou sea, que despois de todo tuven cousas positivas tamén eiquí.

Antonia traballaba no momento da entrevista, no ano 2001, fundamentalmente para outra familia por horas, unha familia que tamén a trataba ben e
na que se sentía a gusto dende había moitos anos.15 A familia pertence á clase
alta zuriquesa e ten un carácter multicultural: o home é un enxeñeiro paquistaní retirado e a muller é austríaca. As fillas veunas crecer e di que ten unha
moi boa relación con elas. Unha mostra clara do aprecio que esta familia sente por ela veo no feito de que tamén contrataron o seu marido como chofer e
como xardineiro. Na súa narración desta historia do cambio de traballo do seu
marido subliña o seu coñecemento das regras do xogo cando se trata de negociar cos empregadores tanto da construción como do servizo doméstico. Ela
esfórzase ademais por convencer o seu marido e dálle consellos moi útiles. El
adáptase finalmente ao novo medio, moi diferente do ramo da construción, no
que ata entón traballaba:
O meu marido traballaba tamén xa aí, porque, outra cousa que se me olvidaba,
cando eu levaba 15 anos traballando en esa casa, con esa familia. Buscaban un
chófer, e que fixera algo de jardín e de todo... e o meu marido traballaba na construción, e xa lle fora facer algún traballo ao jardín, e xa lle gustaba como traballaba. Pero fora así, sólo dúas ou tres veces que necesitaban. Entonces a min un
día propúxomo a señora, se o meu marido non quería ir traballar. Entón eu
díxenlle: «O meu marido vir eiquí non vai,16 que ten aí ese traballo».
Entonces ela explicoume que de corbata era sólo cando tiña que ir co jefe ou cando tiña que ir ao burou,17 pero despois il que podía andar como quixera. E, bueno,

15. Ademais ía traballar algunhas horas a outras casas. Mais a súa estratexia de pluriemprego
estaba claramente supeditada ás súas necesidades e non se explica como unha forma de busca
de aforro custe o que custe.
16. «Non vai» é un xiro lingüístico que semella traducido do alemán para explicar que non
pode ser.
17. Burou é a palabra bureau en alemán, é dicir, a oficina.
6
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estuven machacando nil, polo menos desde agosto hasta noviembre ou diciembre,
que empezou. Desde agosto, que fumos de vacacións, pa que cambiara...
[...] Entonces eu dixen: «tú vai falar coa patrona a ver que proposta che fai, e se
che convén vas e se non non», porque ademais viñera un inverno moi duro e il
traballaba na construción, e en xaneiro traballando a non sei cantos grados baixo
cero, que lle quedaban os guantes pegados aos ferros, e tu cada vez vas máis
vello e aí é un puesto bon, porque xa estuvera un señor antes pero non estaban
contentos con il e despedírano e eu conozco a familia senón non levaba quince anos con ela. Entonces ao final meu marido foi falar co patrón e puñéronlle
a cousa tan ben, pero na empresa donde traballaba non o querían deixar, e cheguei un día de traballar e encontrei co patrón na porta. E díxome que tiña que
convencelo de que seguira na construción, porque o traballo dil era a construción, porque o meu marido fixera un cursiño pa... e xa entendía moi ben os planos, e xa facía medio de encargado na empresa onde estaba. Entonces decía que
era unha pena, que el podía chegar lexos, que deixara ese traballo. E eu díxenlle,
si pero aínda é máis pena que deixe o que ten e seguir traballando debaixo da
neve e baixo frío. Entonces o patrón propúxolle que esperara dous meses por il
e mais que lle daba 300 francos de aumento daquelas, e que esperara tres meses
por il, contando de que volvía sempre pa construción, porque o meu marido é
dun carácter que non lle gusta estar encerrado, a il gústalle eso de traballar na
construción e todo o que sea cousas de eso gústalle moito. Pero, empezou a traballar nesta casa privado como chófer e como jardinero. Tiñan un can que tiña
que sacar de paseo e encontrouse tan a gusto aí, que despois iba a outra empresa, pero iba de visita. E xa non quixo saber máis nada. Quedou aí.

ESTRATEXIAS DE AFORRO, ESTRATEXIAS DE CONSUMO

No seu estudo sobre estratexias de aforro e consumo entre as migrantes españolas en París sinala Laura Oso cal foi a evolución destas estratexias e
cales son os grupos de migrantes distinguibles hoxe en día como consecuencia das estratexias escollidas.18 Tanto a evolución como os grupos resultan ata
certo punto e de maneira xeral recoñecibles entre as migrantes galegas en Suíza. A autora parte dunha reflexión sobre a evolución da sociedade española
dos anos sesenta, que se configurou daquela como unha sociedade de consumo. Nela o consumo de masas foi alimentado polas emerxentes clases medias.
Os migrantes que saíron entón de España non estaban aínda socializados na
sociedade de consumo de masas, senón que participaban dunha mentalidade de aforro moi presente entre os traballadores e no medio rural na primeira
metade do século XX. O Goberno franquista favoreceu ademais a mentalidade
de aforro entre os emigrantes e fomentou a transferencia das súas divisas cara
ao país de orixe.
18. Para o que segue véxase Oso, Españolas en París, pp. 143-189.
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Entre as migrantes españolas dedicadas ao servizo doméstico e empregadas como porteiras en París, pódense observar hoxe en día dous grupos: as
que seguen coa mentalidade do aforro e retorno proxectando a súa mobilidade
social en España; e as que centran as súas estratexias de mobilidade social na
sociedade de acollida e consomen e gastan sobre todo alí onde viven a maior
parte do ano. Entre estes dous grupos danse gran cantidade de variacións individuais. E en moitos casos obsérvase ademais no segundo grupo unha evolución dende as estratexias iniciais de aforro, que se foron reformulando co
tempo para ir pasando ao consumo no país de acollida.
O caso de Antonia pódese considerar ata certo punto como un exemplo
do segundo grupo, é dicir, das migrantes que centran as súas estratexias de
mobilidade social na sociedade de acollida. Tanto na súa estratexia de aforro
e consumo como no seu esforzo por mellorar as súas condicións laborais e o
seu status de migrante, apréciase que Antonia hai tempo que deixou de participar da mentalidade de aforro e retorno, se é que a tivo realmente nalgún
momento. Cómpre, xa que logo, comprender como describe ela a súa estratexia e situala na evolución xeral do seu ciclo vital e migratorio.
Como moitas empregadas de fogar que traballaron ao principio internas,
Antonia dispuxo durante anos de aloxamento e alimentación gratis e puido así
aforrar gran parte do seu salario. A explicación que ela dá do seu comportamento daquela época céntrase no seu desexo de axudar á súa familia en Galicia, especialmente ao seu pai, que tiña débedas, mais non fala nunca da idea
de retorno como xustificación da súa estratexia de aforro:
[...] Eu a España non quería volver, porque en Galicia eu traballaba coma un
burro, e non tiña para uns zapatos novos, e eiquí ganaba 400 francos ao mes i
eran meus. E aguantei o que non se pode decir porque, polo menos, eu con eses
cartos aínda podía axudar algo á miña familia e mais facía eu o que quería con
iles. E en Galicia eu non tiña nada. [...]
E despois veu outro irmau, que ese xa era máis novo. Era o terceiro. Pero ese
veu cando nós nos casamos. Entonces il viña máis ben porque os primeiros que
emigramos, emigramos por necesidad, porque meu pai estaba empeñado e porque sete irmaus non collíamos todos xuntos alí. Traballo non había. E entonces os primeiros que viñemos, meu irmau e mais eu, os dous primeiros anos o
que aforramos dímosllo ao meu pai para sacar a deuda. E despois xa estaba máis
desahogado, porque eran dous menos que manter, e mais axudábamolo economicamente, dous menos que vestir... Entonces este irmau veu despois xa porque
quería vir un par de anos antes de facer o servicio militar.

Co casamento cambiou así e todo a situación, pero durante algúns anos
ela e mais o seu marido seguiron vivindo nas habitacións que a panadaría
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poñía á súa disposición e ela traballando alí. Cando tiveron a filla quixeron
vivir nun piso, que é no que vivían no momento de facer a entrevista, e foi
ademais cando ela pasou a traballar no servizo doméstico de externa. O feito de estar alugados, en vez de comprar o piso, non é o fundamental, senón a
calidade do piso, posto que o alugamento está moito máis estendido en Suíza
que en España. E o piso de Antonia e do seu marido é espazoso, moi cómodo
e situado nun barrio de clase media:
— E este piso tédelo...
— Este piso témolo desde hai 21 anos. Fixo 21 anos en marzo que vivimos
eiquí.
— Ou sea, que máis ou menos o tempo da túa filla.
— Si. Si, eso, nós por ejemplo estábamos ben, porque en aqueles tempos eu
tiña un sueldo bon na panadería, eu comía alí, e durmía alí, e tiña un sueldo
bon. Porque en aqueles tempos eu ganaba 1700 francos, hai 21 anos, era un
sueldo bon. Ganaba eu máis que o meu marido daquelas. E entonces nós, nun
principio, cartos non tíñamos, porque eu levaba aquí 5 anos, pero os primeiros
anos entregueille todo ao meu pai pa sacarlle a deuda. Dicíamos, bueno, pois así
aforramos algo, al menos dous ou tres anos se non nos veñen rapaces, e estuvemos cinco anos así vivindo. Despois encontramos o piso e despois dixemos,
bueno, pois ahora tamén xa é horas se queremos ter familia, que eu tamén xa iba
pra os trinta. E encontramos o piso no mes de marzo e en abril quedei embarazada. Ou sea, que 21 anos levamos eiquí, xa.

O consumo non se reduciu a Suíza senón que co tempo tamén se ampliou
a Galicia. En Galicia construíron unha casa na aldea do seu marido para ir no
verán. O retorno definitivo non o menciona. É o retorno temporal nas vacacións o que conta e o que explica este investimento:
— E no verán ides para Galicia?
— E no verán imos para Galicia sempre de vacacións. Fomos sempre no verán.
E íbamos a casa dos meus pais hasta que conseguimos comprar nós unha casiña
e fumos arreglando, cando imos aló podemos ir á nosa casa de vacacións.
— E donde a tedes, alí onde os teus pais?
— Si, bueno, está no pueblo. No pueblo do meu marido. Pero son uns pueblos
pegados. E aínda cada vez que vamos de vacacións pois vamos alí. Porque despois de non ir todo o ano alí, e de non ver a familia en todo o ano, pois tes ganas
de visitar a familia. E sigo traballando. Hoxe sigo traballando nos privados e síntome apreciada. E hoxe estou contenta, hoxe estou contenta aquí despois de tantos anos. Pero o meu calvario paseino ao principio.

A súa situación económica foilles permitindo a ela ao seu marido as dúas
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mo e o gasto en Galicia. Proxectan así a súa mobilidade social nos dous ámbitos sociais, dándolle prioridade á mobilidade social no país de acollida.
Outra mostra do interese polo consumo en Suíza é a disposición a gastar
no tempo de lecer. E significativo que Antonia e o seu marido sexan membros
moi activos dunha das asociacións galegas dos arredores de Zürich que goza
dunha das mellores situacións económicas:
[...] Entonces el [o marido] conseguiu encontrar que lle alquilaran un local por
un precio que se puidera pagar e como había xa socios tamén dentro. Os socios
tamén querían un local e entonces os socios apoiaron tamén moito, ao meu
marido, incluso a directiva que había, e nunha reunión que tuveron meu marido dixo que había un local pero que había que preparalo e que costaba cartos.
Para pedir un préstamo, que costaban moito os intereses. E a ver como se facía.
Entonces os socios dixeron: «pois, poñemos uns 500 e outros 1000, o que se
poida aportar, e poñémolo entre nós os socios». E así fixeron. E prepararon o
local e despois o que é a directiva e a xente voluntaria traballamos alí os fines de
semana. Que é cando está aberto. Os viernes pola noite, sábado e domingo. E
traballouse gratis case un ano, hasta recaudar todos eses cartos que se puñeron,
para devolverlle á xente que os prestara. Hoxe por hoxe é unha Asociación que
funciona moi ben, ten cartos depositados, que se fan festas, e se dan moitas gracias para os socios. Aínda, por ejemplo, o día da mai tuvemos unha festa [...],
fíxose unha paella co Janeiro ese que é tan famoso en Zürich. 45 francos cobrou
por persona para facer a paella. I os socios comeron todos gratis, pais e fillos. Ou
sea, que é unha Asociación que hoxe como hoxe está moi ben. E non ten problemas. Ten problemas de xunta directiva, porque cada vez queda menos xente e a xente gratis hoxe non quere traballar. Entonces hai problemas cando se fai
unha festa encontrar xente voluntaria que che axude. Pero problemas económicos non, que é unha Asociación que funciona moi ben.

E, finalmente, o seu interese pola formación da súa filla, que levou ao
matrimonio a pagarlle clases particulares cando ía á escola para que puidese
acceder a niveis de ensino máis elevados, é tamén un claro sinal da disposición
a proxectar a mobilidade social no país de acollida non só para o matrimonio
senón tamén para a filla dentro do sistema escolar e do mundo laboral suízo.
A LINGUA

A análise do papel da lingua na inserción social debe partir da situación
complexa da sociedade de orixe e da non menos complexa da sociedade de
acollida. Influídos polos ideais lingüísticos dos estados nacionais do século
XIX, moitos investigadores sociais e historiadores parten aínda hoxe da existencia de situacións homoxéneas dende o punto de vista lingüístico dentro dos
50
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estados nacionais existentes. A realidade así e todo era e é mesmo dentro destes estados pouco homoxénea. Na Galicia da que viña Antonia falábase o galego e mais o castelán, na Suíza alemá á que chegou fálase fundamentalmente o
suízo-alemán e escríbese e emprégase como lingua oficial o alemán, existindo
así unha diglosia entre a lingua falada e a escrita. Mais a lingua franca empregada naqueles anos pola maioría dos migrantes na Suíza alemá era o italiano.
Un italiano que, no caso dos migrantes españois, foi adquirindo características
especiais e facilmente recoñecibles para os lingüistas.19 A aprendizaxe do alemán ou do suízo-alemán supuña nestas condicións unha dificultade engadida
á derivada da distancia lingüística existente entre esta e a lingua galega. Como
moitos dos migrantes españois chegados daquela a Suíza, o seu nivel educativo era baixo e isto dificultáballe a aprendizaxe malia a súa vontade e interese:
— E ti me decías que ti non aprendiches o alemán.
— Eu non din aprendido o alemán porque nun principio viñen para as casas
traballando, que me falaban un pouco de español. Despois que me falaban sempre en italiano. Despois eu teño moi pouca preparación escolar, porque eu fun o
que é o mínimo indispensable á escuela.
— Cantos anos fuches á escola?
— Eu xa che contei que veño dunha familia pobre. Dunha familia de sete fillos.
A min gustábame moito ir á escuela, pero había que axudar, porque eu era a
segunda dos máis vellos. Entonces meus pais facían un gran sacrificio e mandáronme á escuela, e meu irmán máis vello e mais eu, que éramos os dous máis
vellos, turnábamos, un iba pola mañá e o outro iba pola tarde. Se esta semana eu
vou pola mañá, meu irmau iba pola tarde, para a semana que vén eu vou pola
tarde... e cambiábamos así. I eu disgustábame e eu choraba porque eu quería ir
á escuela. Porque despois eu non daba seguido as leccións cos demais e ríanse
de nós, claro. Porque sempre perdíamos medio día, sempre, pero había que axudar... Entonces como había que axudar, que tíñamos irmaus atrás, un detrás de
outro, miña mai non tiña axuda ningunha e entonces eu aos catorce anos terminei a escuela. Pero fixen a mitade da escuela, ao que se dice.
— Ou sea, que ti fixeches dos 7 aos 14, pero a metade...
— Pero a metade... exacto. Entonces despois ao vir pra eiquí pois eu intentei facer un curso pero facíaseme tan difícil, porque como non tiña unha base,
e como tamén a miña axuda era de que me entendía sempre co italiano, falar
en italiano nos traballos, tampouco me vin obrigada aí a decir teño que aprender e basta. Hoxe deféndome nas cousas cotidianas, no traballo, coas patronas.
A patrona, que levo 26 anos con ela, fala sólo alemán i eu deféndome con ela
e enténdome pero non para levar unha conversación, eso non... Ahora para as

19. Sobre o italiano falado polos españois na Suíza alemá véxase Schmid, L’italiano degli
spagnoli.
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cousas cotidianas de cada día, pa o indispensable deféndome de ilo aprendendo así...
— [...] Pero como che digo, para as cousas cotidianas... O que é o asunto da limpieza, planchar, limpiar, a aspiradora, todas esas cousas... o que non pa seguir
unha conversación, non. Pero para as cousas indispensables. Ou, por ejemplo,
vou a Zürich e compro unha cousa e teño que preguntar onde está, pra eso eu
enténdome. Co meu alemán chapurreado, como dice a miña filla.
— E o chapurreo é máis ben do suízo-alemán ou alemán-alemán.
— Millor o alemán.
— Millor o alemán que o suízo-alemán?
— Si, porque eu falo moito con esta señora austríaca e ela fala o alemán. Non
fala o suízo-alemán. [...] I ela non fala unha palabra, fala o inglés pero eu o inglés
aínda o entendo menos. Entonces así, pa as cousas cotidianas. Cando vai de
vacacións? Como está? Como está a túa filla? Como está a familia? Pa eso vaste
entendendo co alemán. Falando malamente pero entendémonos entre as dúas.
Ela marcha un mes de vacacións e, se me quere decir algo que teño que facer, eu
enténdoa. Ou chámame por teléfono para regar as flores, ou para que lle vaia ao
jardín, ou pa que vén unha filla que lle prepare unha habitación. Eso eu enténdome. E entendo mellor do que falo. Eu a pronunciación é terrible.
— E coa túa filla que falas?
— E coa filla, pois, falamos en castellano. Pero a filla entende perfectamente o
gallego. Porque o meu marido e mais eu falamos sempre en gallego. Sólo que á
filla, sempre nos dirigimos a ela en castellano, porque dicíamos o gallego apréndeo xa sólo de sintirnos a nós. E como na escuela necesitaba o castellano pois...
Ela hoxe tamén fala castellano con nós, pero ela vai a Galicia e enténdese perfectamente coa familia en Galicia. Ela contéstalles en castellano pero porque lle dá vergonza o acento que ten. Pero se o quere falar fálao tamén.

CONCLUSIÓN

As decisións de Antonia respecto ao seu ciclo vital e á súa traxectoria
laboral aparecen na narración da súa historia de vida fondamente interrelacionadas. A súa chegada a Suíza non se pode separar da busca de traballo dos
seus irmáns neste país, o seu casamento cun migrante galego que coñeceu na
panadaría onde vivía e traballaba ten que ver coa planificación do seu futuro
laboral conxunto e o tempo dedicado a criar a súa filla determina ao seu paso
de interna a externa no servizo doméstico.
Nesta evolución desempeñan un papel esencial as estratexias sociais do
Estado suízo expresadas nunha política migratoria froito naquela época de
acordos bilaterais co Estado español. A regulamentación do mercado de traballo migrante con diferentes status leva a Antonia a ir pasando, con moito esforzo nalgúns casos, dun status a outro ou axudando ao seu marido a mellorar
o seu status. Trátase dun pequeno mais nada desprezable ascenso social reali5
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zado partindo de condicións moi desfavorables para chegar a unha situación
relativamente satisfactoria de integración social.
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RESUMO
Dende mediados dos anos 80 percíbese unha mudanza na tendencia dos movementos
migratorios, de forma que o territorio galego pasou de rexistrar saldos fortemente negativos para
converterse en receptor neto de poboación, tanto procedente do estranxeiro como do resto do
Estado español. Esta nova situación é debida, por unha parte, á chegada recente de inmigrantes
de nacionalidade estranxeira e, por outra parte, ás achegas da inmigración de retorno. Con este
traballo preténdese facer unha contribución ás recentes investigacións relativas ao impacto das
actuais correntes migratorias rexistradas na Galiza nos ámbitos económico e territorial. Iniciarase
este estudo cunha aproximación ás fontes empregadas no traballo. A continuación farase un
repaso á evolución dos movementos migratorios nos últimos quince anos, tanto a nivel do
conxunto da comunidade como a escala municipal, analizando tamén as áreas de procedencia
dos chegados e de destino dos galegos que abandonaron o seu lugar de orixe. Finalmente,
trataranse os grandes impactos económicos (afiliación á Seguridade Social, contribución ás
contas do Estado e de Galiza) e demográficos (cruzando os datos do crecemento natural e do
saldo migratorio) que a inmigración e o fenómeno do retorno están a ter na sociedade galega.
Palabras clave: Galicia, inmigrantes retornados, impacto económico.
ABSTRACT
From mid years 80 a change in the tendency of the migratory movements in Galicia exists,
going to register very negative balances to become population receiver. Those new residents
arrive as much from the foreigner as of the rest of the Spanish State. These contributions are, on
the one hand, immigrants of foreign nationality and, on the other, return immigrants. With this
article it is tried to deepen in the recent investigations on the impact of the present registered
migratory currents in Galicia in the scopes economic and territorial. The study will begin with
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an approach to the sources used in the work. Next it will in the last be made one review to
the evolution of the migratory movements fifteen years, as much concerning the set of the
independent community like a climbs municipal. On the other hand, the places of origin of
the immigrants will be analyzed and also the spaces of destiny of the Gallegos who left their
place of origin. Finally, the great economic impacts will treat (affiliation to the Social Security,
contribution to the accounts of the State and Galiza) and demographic (crossing to the data of
the natural growth and the migratory balance) that the immigration and the phenomenon of the
return have in the Galician society.
Keywords: Galicia, returned immigrants, economic impact.

1. FONTES E METODOLOXÍA EMPREGADA NO ESTUDO DAS
MIGRACIÓNS E DO RETORNO

O estudo das migracións e do retorno é complicado pola dificultade de
contar con fontes que rexistren adecuadamente eses fenómenos.
Neste sentido atopamos un primeiro problema á hora de medir as migracións, que é a situación de indefinición conceptual na que se atopan os movementos migratorios como obxecto de estudo. A ese problema hai que engadir
a dificultade na súa medida, que é debida a varios factores, como o propio proceso que se mide (polietápico e de gran dinamismo, que supón unha enorme
dificultade para a cuantificación nun momento determinado).
Un segundo problema para a medición dos movementos migratorios
derívase das características dos suxeitos migrantes e a súa relación co país
ou comunidade de orixe e destino (neste sentido cómpre ter en conta o lugar
de orixe do desprazamento, o lugar de nacemento do inmigrante e a súa
nacionalidade).
Aínda se pode significar un terceiro problema ou fonte de posibles erros
no rexistro, na cuantificación e, sobre todo, na comparación de movementos
migratorios entre diferentes contextos de recepción. Esta dificultade á hora
de afrontar un estudo deriva da falla de acordo na categorización dos movementos como internos ou externos (diferenzas de criterio no Estado español
entre as comunidades autónomas, recollendo como inmigración externa nalgunhas delas a poboación que lles chega dende o resto do Estado, mentres
que noutras se considera migración interna); da clasificación como internos
os movementos dentro de espazos supranacionais (como na Unión Europea,
na que os inmigrantes comunitarios teñen liberdade de movementos e adoitan non aparecer nas estatísticas fronte aos non comunitarios, suxeitos ás leis
migratorias do país receptor); e de problemas de comparación entre países ou
rexións internacionais (diferentes formas de contabilizar os movementos ou
mesmo carencia de calquera clase de reconto deste tipo).
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Tendo en conta esta problemática xeral á hora de estudar as migracións
podemos achegarnos ás principais fontes que empregamos neste traballo. Polo
que respecta á evolución e características dos inmigrantes e retornados empregamos a explotación do Padrón Municipal de Habitantes a través das chamadas
Estatísticas de Variacións Residenciais, mentres que no tocante aos datos sobre
afiliación á Seguridade Social utilizamos o Anuario Estadístico de Estranjería,
publicado ata o ano 2002 polo Ministerio do Interior e a partir desa data polo
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Esta última fonte proporciona información dos estranxeiros que nunha determinada data residen legalmente no
territorio español, entendendo por residente legal aquel que ten unha autorización en vigor. Porén, no Padrón de Habitantes aparecen inscritos un gran
número de irregulares porque o rexistro nel lles dá a posibilidade de acceder
a determinados servizos públicos, como a sanidade e a educación dos seus
fillos. É por iso que os datos do Padrón de Habitantes se aproximan moito
máis ás cifras reais de inmigrantes, aínda que o inconveniente é a escasa información que nos achega (sexo, idade, procedencia e nacionalidade), fronte á
gran cantidade de datos que contén o Anuario de Extranjería, no que se poden
estudar moi ben e polo miúdo, ademais dos aspectos mencionados, as características relacionadas co emprego, ocupación, paro, educación, estado civil,
etc. dos inmigrantes.
2. OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS RECENTES NA GALIZA
(1989-2004)

As saídas masivas de galegos cara ao exterior fixeron que a balanza migratoria fose amplamente negativa ata datas ben recentes. Mesmo despois da Crise do Petróleo de 1973, que se pon sempre como o punto de inflexión a partir
do cal se frean as saídas cara ao exterior, a diferenza entre saídas e chegadas
(en Galiza tradicionalmente vencelladas ao retorno) continuaron a ser favorables ás primeiras ata comezos dos anos 1980. Foi en 1983 cando se inverteu
a tendencia e dende entón o saldo migratorio non deixou xa de ser positivo ata o momento actual, aínda que con diferentes intensidades, pois durante toda a década de 1980 e ata 1991 sitúase arredor das 3000 persoas anuais,
para incrementarse logo a entre 5000 e 6500 no trienio seguinte e volver
situarse entre as 3000 e 4000 ata 1999 e aparecer durante os últimos anos
unha fortísima repunta, de xeito que se dobra o saldo positivo en 2000 e 2001
(arredor de 7000 persoas) e se cuadriplica en 2004 (15 052) como consecuencia dun substancial incremento da chegada de inmigrantes procedentes
do estranxeiro, a maior parte deles froito do retorno, non só de galegos senón
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tamén dos seus fillos e netos, favorecida esta terceira xeración polos diferentes procesos de regularización vividos en España dende o ano 2000 (Verdugo
Matés, Lois González e Aldrey Vázquez, 2003).
Esta circunstancia pode apreciarse moi ben na figura 1. Nela aparecen
recollidos os movementos migratorios galegos entre 1989 e 2004. No conxunto deles (figura 1A) apreciamos como o número de chegadas se mantén sempre por riba das saídas, observándose como ambos os tipos de desprazamentos
se disparan a partir de 1996, aínda que de xeito moito máis notable no caso
dos inmigrantes, que dende 1997 superan os 15 000 ao ano, acadan cifras de
arredor de 24 000 durante o bienio 2000-2001 e dispáraranse de novo ata
case 38 000 en 2004.
Esta repunta das chegadas está fundamentada no importante crecemento
dos desprazamentos dende Iberoamérica, coincidindo cos peores momentos
de crise económica e social que se vive neses países e cos cambios nas normativas sobre a adquisición da nacionalidade acontecidos dende o ano 2000 (Verdugo Matés e Aldrey Vázquez, 2004).
Ao mesmo tempo, tamén se incrementaron de xeito substancial as saídas de galegos, neste caso case exclusivamente cara ao resto do Estado, diante do escaso dinamismo económico existente en numerosas comarcas galegas,
que favorece as saídas cara ás rexións españolas onde existe unha maior oferta de emprego (na construción en Canarias e Madrid e no sector turístico nos
dous arquipélagos e no levante). Saídas que dende 1998 se situaron por riba
das 15 000 anuais e dende 2003 por riba das 20 000.
Se nos fixamos só nos movementos migratorios co resto do Estado (figura 1B) apreciamos como o saldo migratorio se mantivo próximo a cero con
arredor de 10 000 entradas e saídas ata 1996, momento a partir do cal ambas
medran, aínda que de xeito moito máis destacado a emigración.
Deste xeito, é decisivo no saldo migratorio positivo que vive Galiza a contribución dos chegados dende o estranxeiro, xa que as saídas son practicamente inexistentes ao longo de todo o período (figura 1C). Así, a arribada
de persoas procedentes do estranxeiro mantívose máis ou menos estable entre
1989 e 1996 cunhas cifras de arredor de 4000 anuais, pero a partir desa data
non deixaron de medrar de xeito exponencial, ata situarse preto das 13 000 en
2001 e practicamente chegar ás 20 000 no ano 2004. Estamos por tanto nun
momento álxido da inmigración exterior, en boa medida debida ao retorno,
aínda que este nin moito menos coincide coas cifras de inmigrantes, pois a chegada de estranxeiros e de galegos de terceira ou mesmo cuarta xeración (na procura da nacionalidade que lles permita quedar en España) tamén é notable.

5
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Figura 1. Movementos migratorios en Galiza 1989-2004

Fonte: Estadística de variaciones residenciales (INE) e Movementos migratorios (IGE)
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O que indican os datos existentes é que Galiza non se converteu, como
acontece nalgunhas áreas do Estado, nin moito menos, nun foco de atracción
de inmigración, aínda que é indubidable que esta está a medrar, pois se entre
1991 e 1994 preto do 94% dos inmigrantes procedentes do estranxeiro que
chegaban á nosa comunidade naceran en España (Rodríguez González, 1998),
durante o cuadrienio 2001-2004 xa se aproximaron á equiparación cos nacidos no estranxeiro (52% de nacionalidade española fronte ao 48% de nacidos
alén das fronteiras do Estado).
A continuación cómpre que nos fixemos nas áreas de procedencia, circunstancia que nos dará pé tamén para rastrexar en que medida as afirmacións
que levamos feitas se achegan ou non á realidade da volta de emigrantes. Así,
se nos fixamos nos lugares de procedencia dos inmigrantes chegados dende o
estranxeiro entre 1992 e 2004 e dentro deles diferenciamos entre os nacidos
en España e os que o fixeron no estranxeiro (táboa 1), pódese salientar como
entre os españois inmigrantes son as áreas de tradicional destino da emigración galega as que ofrecen as maiores porcentaxes, especialmente os procedentes da Unión Europea e, sobre todo, Suíza (país con case un terzo do total
das chegadas), xunto cos que proceden de Sudamérica e América Central e
México (40%), destacando entre eles os procedentes dos países que contan
cunha maior colonia de galegos, Arxentina e Venezuela. Porén, os españois
que chegan dende outros países europeos e do resto de continentes son certamente moi pouco relevantes en peso relativo. Estamos claramente, por tanto,
diante dos emigrantes retornados.
Mantense, ademais, a estrutura en canto á procedencia que veñen apuntando os diversos estudos existentes (Precedo Ledo e Doval Adán, 1987; Álvarez Silvar, 1997; Rodríguez González, 1998; Izquierdo Escribano, López de
Lera e Martínez Buján, 2003; Aldrey Vázquez, 2006) sobre o tema dende
mediados dos anos 1980: arredor do 60% do retorno procede de Europa e o
40% restante correspóndese cos que regresan dende Sudamérica. Porén, se nos
fixamos na chegada dos nacidos no estranxeiro apreciamos substanciais diferenzas, pois neste caso dominan amplamente os nacidos en América do Sur e
Central (máis de dous terzos) fronte a só algo menos do 15% procedentes da
Unión Europea.
Estas dúas grandes áreas de procedencia, americana e do Vello Continente,
tamén están a reflectir, aínda que en menor medida, a chegada de inmigración
de retorno, dos fillos e/ou netos dos emigrados previamente, e a forte maioría
de suramericanos é consecuencia da cada vez máis frecuente fuxida de familias
enteiras (entendidas como familias extensas e interxeracionais) que escapan das
pésimas condicións económicas e sociais que se viven nesa rexión do mundo.
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Táboa 1. Inmigrantes procedentes do estranxeiro 1992-2004 (%)
UNIÓN EUROPEA
Alemaña
Francia
Reino Unido
Outros
RESTO EUROPA
Suíza
Outros
AMÉRICA DO NORTE
AMÉRICA CENTRAL E MÉXICO
AMÉRICA DO SUR
Arxentina
Brasil
Uruguai
Venezuela
Outros
ÁFRICA
ASIA
OCEANÍA

ESPAÑOIS
20,70
7,15
5,12
4,36
4,07
33,65
32,56
1,08
4,27
4,36
35,86
11,66
3,34
4,78
14,72
1,36
0,48
0,20
0,50

ESTRANXEIROS
14,52
1,88
2,43
8,95
2,11
7,25
1,31
5,94
1,78
7,24
60,30
16,28
7,47
8,38
7,63
20,55
7,18
1,62
0,11

Fonte: Movementos migratorios (IGE) e Estadística de variaciones residenciales (INE)

Evidentemente, non todos os chegados de Sudamérica nin da Unión Europea
están relacionados co retorno, pero segundo cálculos da Oficina do Valedor do
Pobo e dunha enquisa sobre o retorno feminino elaborada polo sindicato CIG1
aproximaríanse a dous terzos do total. Porén, os chegados de África, Asia e Oceanía son inmigrantes reais na práctica totalidade dos casos.
Matices diferentes ofrece o saldo migratorio recente co resto do Estado
(táboa 2). Se dende mediados dos anos 1980 e ata mediados dos anos 1990
Galiza contaba con saldos positivos respecto da maior parte de comunidades
autónomas, en especial de Madrid, Cataluña e o País Vasco (tal e como se pode
comprobar no cadro na columna que recolle o saldo entre 1992 e 1998), as tradicionais áreas que recibiran o éxodo rural galego no período dos dourados anos
sesenta, na actualidade (1998-2004) tan só se manteñen saldos positivos coas
comunidades limítrofes de Castela e León e Asturias e con Euskadi. Nos dous
últimos casos trátase en boa medida de correntes de retorno e no do castelano-leonés parece máis ligado a movementos inmigratorios dende as comarcas
1. CIG-MIGRACIÓN: Muller e retorno. Realidade socio-laboral da muller emigrante retornada a
Galiza, 2000.
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Táboa 2. Saldos migratorios de Galiza co resto do Estado, 1992-2004 (%)
COMUNIDADE
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castela e León
Castela-A Mancha
Cataluña
Estremadura
Madrid
Murcia
Navarra
Comunidade Valenciana
País Vasco
A Rioxa
Ceuta
Melilla
Galiza

1992-2004
-2 557
-389
1 984
-5 204
-21 862
-183
2 316
-394
-1 503
-55
152
-726
-463
-4 031
4 048
-303
-142
-182
-29 494

1992-1998
237
10
1 205
-1 199
-10 233
107
1 452
-36
1 152
-25
1 004
-379
-87
-962
3 211
-53
-85
-163
-5 318

1999-2004
-2 320
-399
779
-4 005
-11 629
-290
864
-358
-2 655
-30
-852
-347
-376
-3 069
837
-250
-57
-19
-24 176

Fonte: Estadística de variaciones residenciales (INE)

limítrofes deprimidas. Pola contra, o resto de territorios autónomos están a recibir continxentes de galegos superiores aos que voltan á súa terra, especialmente
naqueles que, como xa apuntamos, presentan unha oferta de emprego destacada
e fundamentalmente vencellada aos sectores turístico e da construción (Canarias, Baleares, Comunidade Valenciana, Cataluña, Andalucía e Madrid).
Se descendemos na escala de análise e nos fixamos no que aconteceu a
nivel municipal (figura 2), vemos como o cartografado do saldo migratorio
de 1990 a 2004 racha coa tradicional imaxe da emigración, pois 142 dos 315
concellos galegos (45,08%) presentaron índices positivos. Estas áreas que recibiron máis persoas das que perderon atópanse bastante repartidas pola xeografía galega, aínda que si destacan cuns valores máis elevados as áreas urbanas
de Vigo-Pontevedra, A Coruña, Santiago, Lugo e Ourense, así como a Mariña
lucense, o Val do Miño en torno á capital ourensá, a comarca de Valdeorras,
o Baixo Miño, a comarca do Deza e A Estrada, así como as vilas interiores de
Vilalba, Sarria, Monforte, Verín e Xinzo de Limia. No extremo oposto, como
áreas máis regresivas sitúanse os concellos da metade oriental das provincias de Lugo e Ourense, da Dorsal Meridiana, do Ortegal-Ferrol, da Costa da
6
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Figura 2. Saldos migratorios municipais 1990-2004

Fonte: Estadística de variaciones residenciales (INE)

Morte e de áreas do interior coruñés e de Pontevedra. Cómpre destacar a evolución altamente negativa das cidades da Coruña, Ourense e Ferrol, afectadas
as dúas primeiras por fortes procesos de desconcentración residencial cara ás
súas periferias e no caso da Cidade Departamental pola fonda crise que arrastra debido ao progresivo desmantelamento do seu sector naval.
Polo que respecta ao saldo migratorio municipal co resto do Estado entre
1992 e 2004 (figura 3), apréciase como os valores positivos están a producirse
maioritariamente no interior das provincias da Coruña e Lugo, precisamente
áreas onde se sitúan algúns dos concellos máis necesitados dunha revitalización demográfica. Isto sucede na maior parte dos casos (agás nos concellos das
áreas periurbanas de Santiago e A Coruña) debido a que se trata de espazos moi
avellentados, aos que están regresando persoas de mediana idade, próximas á
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Figura 3. Saldos migratorios municipais co resto do Estado, 1992-2004

Fonte: Estadística de variaciones residenciales (INE)

xubilación ou xa retiradas, que se instalan nas súas áreas de orixe, mentres que
nas áreas de maior xuventude, especialmente nas cidades, vilas e áreas costeiras, diante da falla de emprego e expectativas de futuro se está producindo
unha corrente emigratoria notable cara ao resto do Estado. Precisamente, son
216 dos 315 concellos os que presentaron durante ese período saldos negativos co resto do Estado (68,57%). Os valores máis negativos danse nas cidades,
agás Lugo, e por comarcas as que peores comportamentos están a ter son O
Salnés, Barbanza e O Morrazo. Estamos, entón, diante dos espazos máis novos
da nosa comunidade que están a coñecer unha marcha de efectivos mozos
cara ás áreas do Estado con mellores perspectivas laborais.
Neste sentido podemos apuntar que durante o período 2002-2004 un
33% dos galegos que abandonaron o seu concello e se trasladaron a outras
6
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comunidades autónomas tiñan entre 25 e 34 anos, mentres que os que se
situaban entre os 16 e 24 anos ascendían a un 22% (55% en total neses dous
intervalos de idade). Ademais, tratábase de persoas formadas, pois máis dun
terzo dos emigrados posuían estudos de segundo grao ou superiores, supoñendo outro terzo os que acadaran estudos de primeiro grao. Deses emigrantes o 40% tiña a súa orixe nunha das sete grandes cidades galegas.
Pola súa banda, as altas de inmigrantes procedentes do estranxeiro a
nivel municipal (figura 4) están a producirse fundamentalmente nas provincias occidentais, motivadas por seren os espazos máis urbanizados, con
mellores niveis dotacionais no referente a servizos e infraestructuras e onde
se localizan os centros económicos, de poder e decisión que atraen en maior
medida aos que retornan coa idea de investir os seus aforros e, loxicamente,

Figura 4. Saldos migratorios municipais co estranxeiro, 1992-2004

Fonte: Estadística de variaciones residenciales (INE)
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aos inmigrantes reais. Destacan como focos receptores as tres cidades occidentais máis importantes (Vigo, A Coruña e Santiago de Compostela) así como as
dúas capitais interiores, quedando xa nun paso inferior Pontevedra e Ferrol.
Ademais, son lugares con forte inmigración exterior o Golfo Ártabro e o tramo costeiro ao sur de Ribeira, ademais dalgúns concellos da Mariña lucense e
algunhas vilas do interior.
Atopámonos, por tanto diante dunha situación migratoria en Galiza na
que ao mesmo tempo que se dá unha forte saída de mocidade cara ás áreas
máis desenvolvidas do Estado estanse a recibir notables continxentes de persoas procedentes do estranxeiro, aproximadamente a metade froito da emigración de retorno, que se está asentando maioritariamente nos espazos máis
urbanizados, que logran contrarrestar as saídas pero non a perda de vitalidade
demográfica da nosa comunidade.
Cómpre entón a continuación achegármonos aos impactos da inmigración e do retorno na actualidade en Galiza, comezando pola evolución e características da afiliación á Seguridade Social por parte dos estranxeiros.
3. ANÁLISE DOS AFILIADOS ESTRANXEIROS NA SEGURIDADE
SOCIAL

Nesta epígrafe imos utilizar os datos do Anuario Estadístico de Extranjería
2003, referidos ao 14 de xaneiro de 2004. No conxunto español contabilízanse 982 365 estranxeiros afiliados na Seguridade Social. Na Galiza o número
é de 16 516, o que significa que o 1,7% dos traballadores estranxeiros afiliados na Seguridade Social están na Galiza, datos que se sitúan lonxe do peso
da poboación galega no total español (6,3% en 2005). Porén, o peso dos traballadores estranxeiros no total de traballadores é similar no Estado español
(5,9%) e na Galiza (5,7%).
Táboa 3. Afiliados en alta na Seguridade Social, por sexo e idade

Galiza
A Coruña

Mulleres
16-24 anos 25-54 anos
10,5
85,8

+ 54 anos
3,7

Homes
16-24 anos 25-54 anos
10,9
84,2

+ 54 anos
4,9

9,8

87,2

2,9

9,2

85,8

5,0

Lugo

12,0

85,3

2,7

12,4

84,7

2,8

Ourense

12,0

83,6

4,4

12,8

81,5

5,8

Pontevedra

10,0

85,6

4,4

10,9

83,9

5,2

TOTAL

11,4

84,8

3,7

10,4

85,6

4,0

Fonte: Anuario Estadístico de Extranjería 2003. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS)
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Na táboa 3 presentamos a distribución por sexo e grupos de idade dos
afiliados en alta na Seguridade Social na Galiza e no total español. Tanto para
as mulleres como para os homes, predomina o grupo 25-54 anos (sobre o
85%), seguido do grupo 16-24 anos (10%) e maiores de 54 (5%). O predominio dos grupos de idade máis novos correspóndese cos traballos que se ofertan aos inmigrantes, fundamentalmente de pouca cualificación e con certa
importancia da vitalidade xuvenil para desenvolvelos (sobre todo os asociados
á agricultura e á construción).
Os datos do Anuario Estadístico de Extranjería 2003 tamén nos posibilitan coñecer a data actual da alta na Seguridade Social das afiliadas (táboa 4) e
dos afiliados (táboa 5). No conxunto español e tanto para o xénero feminino
como para o masculino case o 60% das afiliacións son do ano 2003 e sobre o
20% do ano 2002.
Táboa 4. Afiliadas en alta na Seguridade Social segundo data de alta actual
Mulleres
Ata 1990 1991-1996 1997-1999
Galiza

1,1

2,9

5,1

2000

2001

2002

2003

4,4

8,6

17,2

60,6

A Coruña

0,6

3,5

4,7

4,6

9,2

17,9

59,5

Lugo

0,3

3,1

3,9

3,4

9,6

18,1

61,6

Ourense

1,9

1,8

6,2

6,2

8,4

18,5

57,0

Pontevedra

1,4

2,8

5,5

3,9

7,9

15,7

62,7

TOTAL

0,6

2,2

4,7

4,5

8,6

21,2

58,1

Fonte: Anuario Estadístico de Extranjería 2003. MTAS

Táboa 5. Afiliados en alta na Seguridade Social segundo data de alta actual
Homes
Ata 1990 1991-1996 1997-1999

2000

2001

2002

2003

Galiza

1,2

3,9

5,9

3,9

7,9

16,7

60,5

A Coruña

1,1

4,6

6,7

3,5

8,7

15,2

60,2

Lugo

1,3

3,5

5,5

3,4

8,0

20,1

58,2

Ourense

1,3

5,3

6,3

5,7

8,7

18,2

54,6

Pontevedra

1,1

3,2

5,4

3,9

7,1

16,1

63,3

TOTAL

0,8

3,1

5,4

4,6

8,7

19,5

57,9

Fonte: Anuario Estadístico de Extranjería 2003. MTAS

Temos que sinalar que a data de alta actual non ten por que coincidir co
ano de chegada dos traballadores estranxeiros. De feito, na táboa 6 presentamos
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para os dous sexos datos da afiliación no Estado español segundo a data inicial
por data da alta actual. Tal e como podemos observar, para todos os períodos
de alta inicial predomina o ano 2003 como alta actual. Estes resultados reflicten a situación dos traballadores inmigrantes, que pasan por períodos de legalidade e de ilegalidade. Por exemplo, do total de altas iniciais do ano 1990, o
25,5% teñen como ano de alta actual o 2003, é dicir, a cuarta parte dos traballadores inmigrantes que estaban en alta laboral no sistema da Seguridade
Social no ano 1990 teñen o 2003 como ano de alta actual. Seguramente predominen os casos de traballadores que pasan de situacións de ilegalidade a
situacións de legalidade administrativa.
Táboa 6. Afiliados na S.S. segundo data de alta inicial por data de alta actual
Alta inicial

TOTAL

Ata 1990
1991-1996
1997-1999
2000
2001
2002
2003
01/01/04-14/01/04
Erro
TOTAL

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1991
Ata 1990
1996
16,3
15,1
0,1
13,5
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,5
0,0
0,4
0,1
11,8
23,5
0,7
2,6

Alta actual
1997
01/01/04
2000 2001 2002 2003
1999
14/01/04
14,8 6,5
7,5 12,0 25,5
2,2
14,2 7,2
9,2 14,8 37,0
4,0
16,0 7,3
9,6 16,3 44,7
5,8
0,3 12,3
9,3 17,7 52,5
7,8
0,2 0,4 17,4 18,9 54,8
8,2
1,0 1,1
2,7 34,1 52,8
7,8
0,7 0,7
1,6 2,7 86,2
7,7
0,1 0,2
0,4 0,6 0,9
97,7
29,4
- 11,8 23,5
4,8 4,2
8,0 18,7 53,8
7,2

Fonte: Anuario Estadístico de Extranjería 2003. MTAS

A Lei de estranxeiros dificulta a situación de permanencia (tamén de
entrada) dos estranxeiros extracomunitarios, e como resultado é normal o
paso da legalidade á ilegalidade, o que dificulta o desexado acceso ao estatuto de residente. Os procesos de regularización posibilitan a algúns legalizar a
súa documentación. Mais o feito de que as maiores porcentaxes da alta actual
sexan do 2003 é indicativo da continua entrada e saída da legalidade.
En todos os países da Unión Europea a política migratoria demostrou a
súa ineficacia para loitar contra a clandestinidade, feito que é mesmo recoñecido polos seus propios creadores. Por exemplo, no Consello Europeo de Tampere de 1999 sinalouse a ineficiencia das políticas migratorias existentes e a
necesidade de adoptar unha regulación máis eficaz. Fálase de dar un novo
enfoque que incorpore aspectos políticos, de respecto polos dereitos humanos
e o desenvolvemento e formúlase a necesidade de ampliar a perspectiva na xestión dos fluxos migratorios, incluíndose a cooperación cos países de orixe dos
6
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inmigrantes. Nas claves dese novo enfoque recoñécese a necesidade que ten a
Unión Europea de inmigrantes e, por tanto, de abrir canles adecuadas á súa
circulación por vías legais como mellor forma para loitar contra a clandestinidade e a explotación dos inmigrantes. Tamén se recoñece que os dereitos dos
estranxeiros deben ser «comparables» aos dos europeos. Mais as medidas aprobadas ata o momento reflicten o medo que existe na sociedade europea para
construír unha nova Europa onde os inmigrantes sexan considerados cidadáns
cos mesmos dereitos que os europeos e non só traballadores que son necesarios
para manter o crecemento económico nos países da Europa comunitaria.
Malia o recoñecido fracaso das políticas de contención migratoria nas
reformas sucesivas, estas seguen a aplicarse, sen lograr diminuír o número de
inmigrantes, sobre todo de indocumentados. Existen varios motivos polos que
aumenta a irregularidade: a lentitude na renovación e tramitación das autorizacións, a imposibilidade dos irregulares para cumprir os requisitos esixidos
nos procesos de regularización, a existencia de economía informal, a presenza
de empresarios con poucos escrúpulos dispostos a explotar indocumentados,
a falta de inspectores de traballo que controlen as contratacións, a rixidez e a
lentitude da contratación dos estranxeiros no país de orixe ou a existencia de
redes de tráfico de clandestinos.
A resposta dos gobernos europeos para finalizar coa irregularidade son
as medidas represivas. Neste sentido, a política europea de inmigración tamén
operou sobre o control da entrada ilegal loitando contra a inmigración clandestina mediante o reforzo da vixilancia nos postos fronteirizos, establecendo acordos de readmisión de ilegais cos países limítrofes ou incrementando as sancións
ás empresas transportadoras que trasladen inmigrantes clandestinos, aos empresarios que os contraten, ás redes que trafiquen con eles e aos inmigrantes que
entren ou permanezan ilegalmente en territorio Schengen. Porén, esas medidas
non conseguiron o seu obxectivo. Segundo algunhas asociacións que traballan a
favor da legalización dos inmigrantes, as sancións representan unha parte insignificante dos beneficios das empresas que empregan clandestinos e, a maiores,
a existencia de subcontratacións fai difícil demostrar cal é a empresa responsable da contratación e, por tanto, que empresa debe ser sancionada. O endurecemento desas medidas contrasta coa indolencia da súa aplicación: os gobernos
afirman ter dificultades para descubrir que empresas empregan estranxeiros
irregulares, mais esa información é coñecida polo cidadán de a pé.
Os procesos de regularización son a única posibilidade para que o inmigrante poida saír da clandestinidade. Mais nos países comunitarios a petición
de autorización para traballar ten que ser presentada ao representante do Estado-Membro no país de orixe do inmigrante, ou no territorio do Estado-Mem[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (55-75) ]
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bro, no caso de que o requirente se encontre aí de forma legal. Esta medida,
por tanto, pecha a porta á regularización aos inmigrantes que agora se atopan
nunha situación irregular, unha vez que non se lles permite presentar aquí a
solicitude e, obviamente, moi poucos estarán na disposición de regresar ao
seu país para facelo. Exemplos deste tipo levan a algúns autores a afirmar que
a actual lexislación de estranxeiros fomenta a irregularidade, xa que dificulta a entrada e permanencia do inmigrante dentro da legalidade. E como consecuencia, a utilización dos procesos de regularización será inevitable. Para
algúns investigadores a repetición dos procesos extraordinarios de regularización acaba por ser un incentivo para a inmigración clandestina. Porén, outros
investigadores afirman que o gran incentivo á inmigración clandestina é a
existencia de traballos no sector informal da economía. Estes últimos argumentan que sen a existencia destes traballos o estranxeiro non podería permanecer por un período de tempo indeterminado á espera dun proceso de
regularización (Solanes Corella, 2003).
O Anuario Estadístico de Extranjería 2003 tamén nos permite coñecer o
tipo de contrato dos traballadores estranxeiros. Na táboa 7 presentamos a porcentaxe de afiliados estranxeiros con contratos temporais e indefinidos para
cada un dos dous sexos. Se analizamos o tipo de contrato, predominan os contratos temporais nos dous sexos, mais a temporalidade afecta máis ao colectivo
masculino (o 65,0% dos homes teñen un contrato temporal fronte ao 55,4%
das mulleres). Seguramente a maior temporalidade masculina se explique porque tamén son os homes os que maioritariamente están ocupados en sectores
proclives á temporalidade, como na agricultura (pouco significativa no caso
galego), sector que por motivos climáticos concentra a súa actividade en determinadas épocas do ano, na construción e na hostalaría.
Na táboa 8 presentamos a distribución dos traballadores estranxeiros por
lugar xeográfico de procedencia a comezos do ano 2004. Nesa data, para o
Táboa 7. Afiliados en alta na Seguridade Social por sexo
Mulleres
Indefinido

Homes
Temporal

Indefinido

Temporal

Galiza

34,9

65,1

28,5

71,5

A Coruña

35,7

64,3

30,2

69,8

Lugo

34,8

65,2

25,0

75,0

Ourense

35,5

64,5

30,1

69,9

Pontevedra

33,9

66,1

27,6

72,4

TOTAL

44,6

55,4

35,0

65,0

Fonte: Anuario Estadístico de Extranjería 2003, MTAS
0
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conxunto español o 34,4% son iberoamericanos, o 24,3% africanos e o 22,3%
do Espazo Económico Europeo (en diante EEE, integrado pola Unión Europea, Liechtenstein, Noruega e Finlandia). Na Galiza o 40,2% proceden do EEE
e o 39,0% de Iberoamérica, mentres que os africanos se reducen ao 11%. É
unha distribución completamente diferente á do conxunto do Estado e indícanos a existencia en Galiza dunha inmigración con características particulares
e moito menos masiva que a existente nas comunidades autónomas de economía máis puxante (Aldrey Vázquez e Verdugo Matés, 2005).
No Estado español, o 85% dos afiliados do EEE proceden do Reino Unido, Italia, Portugal, Alemaña e Francia. Na Galiza máis do 90% veñen destes
países, mais predomina a presenza de portugueses, que supoñen o 72% das
procedencias do EEE. Por provincias, en Ourense o 88,2% do EEE son portugueses, en Pontevedra o 75,5%, en Lugo o 85,4% e na Coruña o 43,1%. A
proximidade xeográfica e lingüístico-cultural xunto cos salarios máis elevados
na Galiza que en Portugal explican esta notable presenza.
Táboa 8. Afiliados en alta na Seguridade Social
por lugar xeográfico de procedencia
EEE

Resto
de
Europa

África

Iberoamérica

América
do
Norte

Asia

Oceanía TOTAL

Galiza

42,0

4,1

11,2

39,0

1,0

2,7

0,1

100,0

A Coruña

30,4

5,3

10,9

46,9

1,9

4,4

0,1

100,0

Lugo

38,7

6,0

14,8

38,2

0,5

1,7

0,0

100,0

Ourense

60,4

2,4

4,8

29,8

0,7

1,8

0,0

100,0

Pontevedra

45,8

3,0

12,1

36,4

0,6

2,0

0,1

100,0

TOTAL

22,3

11,5

24,3

34,4

0,6

6,8

0,1

100,0

Fonte: Anuario Estadístico de Extranjería 2003, MTAS

No conxunto español, algo máis do 40% das procedencias de traballadores do resto de Europa son de Romanía. Bulgaria, Ucraína, Polonia e Rusia
completan case ata o 90%. En relación ao conxunto español, na Galiza é menor
o peso dos romaneses e maior o dos rusos.
Polo que respecta aos afiliados á Seguridade Social de orixe africana, a
nivel estatal o 72,8% deles procede de Marrocos (50,0% na Galiza). O seguinte país é Alxeria (5,7%) mais na Galiza é Senegal (16,8%). Os caboverdianos
son apenas o 0,4% no conxunto español, subindo o seu peso en Galiza ata o
4,7%. Realmente, a súa presenza concéntrase na provincia de Lugo, onde o
20,9% dos africanos son caboverdianos (chegan na década dos 70).
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No tocante aos traballadores iberoamericanos, destacan os ecuatorianos
(40%), seguidos dos colombianos (10%) e dos peruanos (10%). Na Galiza
ocupan o primeiro posto os colombianos (case 25%), seguidos dos arxentinos (20%), dos uruguaios (case 10%) e dos venezolanos (case 10%). É a contrapartida da emigración galega a aqueles países durante a segunda metade do
século XIX e a primeira metade do século XX.
4. CONTRIBUCIÓN DOS TRABALLADORES ESTRANXEIROS NAS
CONTAS DO ESTADO ESPAÑOL

Nun estudo publicado en 2000 por Aparicio Gómez estímase que nese
ano cada traballador inmigrante ingresou nas contas do Estado 2805 € e realizou un gasto por valor de 1240 €. Como resultado, cada inmigrante contribuíu positivamente con 1565 € á contabilidade estatal. Se queremos calcular
a contribución do total de traballadores estranxeiros só teremos que multiplicar esa cantidade polo número de afiliados estranxeiros dados de alta na Seguridade Social. Na seguinte táboa presentamos os resultados para Galiza e o
conxunto do Estado.
Táboa 9. Estimación do contribución dos traballadores estranxeiros (en euros)
Galiza

Estado español

Ingresos unitarios (ano 1998)

2 805

2 805

Gastos unitarios (ano 1998)

1 240

1 240

Saldo unitario (ano 1998)

1 565

1 565

16 516

982 365

46 327 380

2 755 533 825

Afiliados (ano 2003)
Ingresos totais (ano 2003)
Gastos totais (ano 2003)

20 479 840

1 218 132 600

Saldo total (ano 2003)

25 847 540

1 537 401 225

Fonte: Elaboración propia a partir de Rosa Aparicio Gómez: «El impacto económico de la inmigración:
costos para el Estado y movimientos de consumo y salarios», en II Congreso sobre la Inmigración en España,
Madrid, Universidade Pontificia de Comillas, 2000. Edición en CD

Un dos motivos que explica o menor gasto dos traballadores estranxeiros
en relación aos autóctonos é que dentro dos traballadores estranxeiros predominan os grupos de idade máis novos, que son os que menos consumen en
sanidade, por exemplo. Por outra banda, a recente chegada de moitos inmigrantes aínda non lles posibilitou o reagrupamento das súas familias, o que
significa un menor consumo en educación.
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5. CONTRIBUCIÓN DOS INMIGRANTES Á DEMOGRAFÍA GALEGA

Finalmente, facemos un sinxelo achegamento á contribución dos inmigrantes á demografía galega, ocupándonos só de integrar os datos de crecemento natural e saldo migratorio, para obter así os datos de crecemento total.
Os datos da táboa 10 indican que na última década a poboación de Galiza
diminuíu en 30 000 persoas. Esa cifra tan negativa débese a un saldo natural moi negativo (de arredor das 9000 persoas anuais) influenciado por unha
cativa natalidade e fecundidade e unha mortalidade crecente que acompaña ao elevado grao de senectude do colectivo demográfico galego. A evolución positiva da inmigración e do retorno non consegue contrarrestar ese forte
crecemento natural negativo, aínda que nos últimos tres anos dos que existe información estatística publicada, o forte tirón da inmigración (sobre todo
grazas ao factor atraente da posibilidade de obtención da nacionalidade dos
netos de emigrantes que residan un ano no Estado) conseguiu que se invertese a tendencia e o crecemento natural pasase a ser positivo e parece abrir un
novo período na demografía galega retomando a vía do crecemento, aínda que
haberá que esperar algún tempo para comprobar que non se trata tan só dun
fenómeno unicamente conxuntural.
CONCLUSIÓN

Galiza está a vivir un momento álxido coa chegada de inmigrantes e de
emigrantes retornados que, de momento, supoñen un alivio cativo á decaída
Táboa 10. Poboación en Galiza. Crecemento total, natural e saldo migratorio

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1994-2004

Crecemento
total
-2 821
-5 710
-8 739
-5 685
-6 271
-7 141
-2 546
-1 773
1 315
1 793
7 133
-30 445

Crecemento
natural
-7 859
-9 665
-10 267
-9 455
-9 547
-10 509
-9 440
-8 939
-9 026
-9 382
-7 919
-102 008

Saldo
migratorio
5 038
3 955
1 528
3 770
3 276
3 368
6 894
7 166
10 341
11 175
15 052
71 563

Fonte: Movemento natural da poboación (IGE) e Estadística de variaciones residenciales (INE)
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demografía do país pois apenas logran que a poboación se incrementade levemente nos últimos tres anos. Non obstante, a contribución económica parece
máis notable, aínda que repercute máis nas arcas do Estado que nunha situación perceptible na comunidade galega. Porén, non debemos esquecer que
as particularidades das chegadas a Galiza (aproximadamente na metade dos
casos retornados xubilados ou a piques de entrar na idade de retiro) supoñen que tanto a estrutura demográfica como a económica se resintan deses
novos efectivos que se asentan no territorio (incremento dos índices de avellentamento e dependencia). Malia a evolución altamente positiva das chegadas procedentes do exterior á comunidade nos últimos tempos, Galiza non
se converteu nun foco significativo de recepción de inmigrantes tal e como
acontece en amplas áreas do Estado máis desenvolvidas no eido económico. É
máis, a chegada de poboación retornada de idade avanzada acompáñase unha
nova emigración de mozos cara ás comunidades autónomas nas que a oferta
de emprego é abondosa na construción e na hostalaría, como os dous arquipélagos, o levante turístico, Madrid e Cataluña, feito que está privando de novo,
como en tempos pasados, ao noso país dos efectivos máis dinámicos.
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O RETORNO DE EMIGRANTES MAIORES EN GALICIA
E ARAGÓN: CARACTERÍSTICAS E COMPARACIÓN DE
MODELOS DE RETORNO1
Raúl Lardiés-Bosque

RESUMO
As migracións de retorno foron moi pouco investigadas no conxunto dos fluxos de poboación.
A partir dos microdatos achegados pola Estadística de Variaciones Residenciales, neste artigo
compáranse os fluxos de retorno en dúas comunidades autónomas: Galicia e Aragón, debido a
que os fluxos emigratorios desde elas foron moi diferentes no pasado. En concreto, analízanse
algunhas características xeográficas dos retornados de máis idade (volume, evolución temporal
e lugares de orixe e de destino) e tamén algúns dos seus trazos sociodemográficos (idade, sexo,
estado civil, titulación académica). As diferenzas atopadas entre ambas as rexións xustifican a
referencia a dous modelos diferentes de retorno.
Palabras clave: Migracións de retorno, poboación maior, modelos, características dos fluxos,
Galicia, Aragón.
ABSTRACT
Very scarce research has been done about return migration compared with other types of
population migration. The flows of return population in two Spanish regions (Galicia and Aragón)
are compared in this article, because both areas were characterized by very different emigration
flows in the past; for this, the microdata offered by the Statistic of Residential Variations have
been used. Some geographic characteristics of old returnees (volume, temporary evolution, and
places of origin and destination), and also some of their sociodemographic characteristics (age,
sex, civil state, academic degree) are analyzed. The differences found between regions support
the reference to two different models of return.
Keywords: Return migration, old population, models, characteristics of the flows, Galicia,
Aragón.
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INTRODUCIÓN

O estudo da corrente migratoria que afectou a numerosas rexións españolas desde a Guerra Civil ata avanzado o século XX foi obxecto de numerosos
estudos, aos que seguiron máis recentemente outros dedicados á inmigración,
xeralmente de persoas chegadas desde o estranxeiro. Naquela emigración, que
foi cuantitativamente moi importante, víronse implicadas diversas rexións
españolas e países europeos, en calidade de lugares de saída e de acollida, e
desde eses territorios estase a producir o retorno daqueles emigrantes.
Porén, a ese retorno vénselle prestando escasa atención, debido a distintas razóns. Trátase dun fenómeno moi pouco estudado en España, tendo en
conta o volume dos fluxos e os impactos locais que xera. Unha das consecuencias deste escaso estudo é a falta de comparación entre rexións, vistas as diferenzas que se produciron en canto a lugares de acollida; ademais, analizouse
moi pouco o retorno segundo os grupos de idade que o compoñen. Con este
traballo compararemos este movemento das persoas maiores de 60 anos en
Galicia e Aragón, por ser ademais un grupo cada vez con maior mobilidade e
porque aínda o seu fluxo segue activo.
Trátase, por tanto, de comparar dous casos e dous modelos migratorios distintos: o galego, caracterizado pola forte emigración no pasado, moita da cal se dirixiu ao estranxeiro, ademais de a outras provincias españolas.
En función da forte emigración converteuse nunha das rexións españolas con
maior retorno, e sobre todo procedente doutros países europeos e americanos. Polo contrario, a emigración producida en Aragón, se ben moito menor,
canalizouse fundamentalmente cara ao resto de España, aproveitando a proximidade de provincias como Barcelona cando estaban en pleno proceso de
industrialización. Como a emigración foi menor, o retorno, en consecuencia,
tamén o foi, ao igual que desde o estranxeiro.
Para comparar o retorno de maiores en ambas as dúas rexións, contamos
coa axuda da Estadística de Variaciones Residenciales (en diante EVR) do Instituto Nacional de Estadística (INE), que contén microdatos referidos ás altas
e baixas padroais producidas nos municipios de España desde 1988 ata 2004
(último ano dispoñible ata a data). Dada a inexistencia de estudos comparados, e xa que a maioría dos existentes sobre estes fenómenos son dos anos
oitenta e noventa, trataremos de coñecer as súas principais características en
ambas as rexións.
— algunhas características xeográficas do retorno (o volume, a súa evolución temporal, os seus lugares de orixe e de destino).
— e algunhas características sociodemográficas dos retornados (idade,
sexo, estado civil, titulación académica).
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Analizarase o volume de retornados de máis idade en ambas as rexións, a
súa evolución temporal, a súa significación no total dos retornados e a configuración de fluxos; tamén se identificarán os principais lugares de orixe e destino deses fluxos, así como a súa distribución territorial, e tamén algunhas das
características dos protagonistas. Con todo isto faranse perceptibles as diferenzas entre as dúas rexións desde o punto de vista do retorno, para poder xustificar a existencia de dous modelos diferentes.
A VIXENCIA E TRATAMENTO DO FENÓMENO DO RETORNO

O retorno de emigrantes é unha das cuestións máis destacadas na temática das migracións españolas e constitúe un dos fluxos con maior crecemento
e importancia na actualidade. Cando nos referimos ao retorno, facémolo habitualmente aos fluxos chegados desde o estranxeiro, os cales se orixinaron e
desenvolveron por causas determinadas, como a existencia dunha crise importante a nivel mundial e un cambio drástico nas condicións de traballo; iso
supuxo un punto de inflexión na relación entre emigrantes-inmigrantes, o que
fixo variar a balanza migratoria a favor do regreso dos antigos emigrantes.
Foi a partir fundamentalmente da crise enerxética de principios dos anos
70 e do aumento dos prezos dos hidrocarburos cando este fenómeno tomou
importancia, atraendo a atención de estudosos e especialistas. Este interese
centrouse sobre todo no regreso masivo a España de emigrantes sobre todo
desde Europa, pero tamén, e algo antes, desde países americanos e norte de
África (desde estes últimos a raíz da descolonización de Marrocos en 1956 e
Alxeria en 1962). Entre as achegas ao estudo do retorno destaca a atención
que a bibliografía prestou a ese regreso de antigos emigrantes políticos que
abandonaron España tras a Guerra Civil.
Pero aos retornados que emigraron por motivos políticos súmanse os que
o fixeron por motivos económicos; uns e outros son difíciles de distinguir. Aos
retornados citados que regresaron de Marrocos e Alxeria nos anos cincuenta e
sesenta tras a descolonización únense os chegados de países de América Central e Sudamérica desde os anos oitenta; trátase de retornados baixo os efectos
de represións ditatoriais de signos diversos (por exemplo de Castro en Cuba,
de Videla en Arxentina e de Pinochet en Chile), pero tamén daqueles que viviron a devastación de xestións económicas pésimas en réximes autoritarios e
pseudodemocracias corruptas como é o caso de Venezuela e Colombia, algúns
países da América andina, de Arxentina durante o peronismo e doutros estados centroamericanos (con guerras incluídas, como a de Guatemala que finalizou en 1996).
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Por tanto, parece que cando se fala do retorno faise referencia automaticamente ao producido desde o estranxeiro, excluíndo outros posibles lugares
de orixe como outras rexións do mesmo país, ou incluso outros municipios da
mesma comunidade autónoma ou da mesma provincia. Tendo en conta estes
outros posibles lugares de procedencia do retorno (intraprovincial, interprovincial, interrexional, etc.), poucos son os traballos realizados, e os que hai
fixéronse dunha forma moi parcial e fragmentada. O interese pois, por eses
«outros» retornos, foi moito menor.
As razóns que poden xustificar a escasa atención prestada a estes outros
retornos teñen que ver coa importancia que no pasado se deu á urbanización
en moitas partes do mundo, e sobre todo no ámbito de Europa occidental, e
tamén cos fluxos migratorios que alimentaron esa urbanización; por iso, os
procesos de urbanización rápida fomentaron un marco teórico de análise arredor dos fluxos campo-cidade e rural-urbano, cunha visión unidireccional dos
fluxos migratorios. A diferenza desta visión e da consideración da migración
como un evento bastante estático (Gmelch, 1980), os novos marcos teóricos
contemplan as migracións como un sistema en que se desenvolven diversos
movementos en diversos sentidos.
A estas dificultades súmase o feito de que o retorno é o tipo de
migración máis difícil de cuantificar e do que menos información se ten
(Egea et al., 2005). Mentres a maioría de países desenvolven os seus aparatos
estatísticos para cuantificar e medir mellor as chegadas de estranxeiros
(inmigración), descóidase moito a cuantificación dos retornados. Outra das
razóns relacionadas coa falta de atención que tivo este fenómeno é que a
inmigración de estranxeiros, non só actualmente en España, senón tamén na
maioría de países do noso contorno, xera maior presión social e converteuse
nun tema de maior «preocupación» que os retornados. Dalgunha forma,
ao igual que os centroeuropeos e noreuropeos que deciden retirarse nas
costas españolas (Rodríguez et al., 1998), os retornados teñen certos trazos
de invisibilidade social, xa que se trata de grupos cuantitativamente menos
numerosos que os inmigrantes de países iberoamericanos ou norteafricanos,
que non xeran as mesmas tensións sociais e a súa situación económica, polo
xeral, está solucionada. E tampouco hai que esquecer que determinados
temas de investigación non gozan das mesmas modas que outros entre os
investigadores; neste sentido, o retorno non ten nin a mesma proxección
nin visibilidade social que a inmigración ou, no seu día, a emigración. Todos
estes factores son concluíntes e inflúen para explicar a menor atención e
interese que xeraron as migracións de retorno en comparación con outros
tipos de mobilidade.
0
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Desde o punto de vista bibliográfico e sobre o estado da cuestión, non
existen obras xerais que analicen o retorno no conxunto de España. Sen pretensión de exhaustividade Egea et al. (2002) levaron a cabo una aproximación
bibliográfica, tamén Álvarez Silvar e Izquierdo (1997) e Izquierdo (1997) ocúpanse do estado actual da investigación sobre o retorno en España; pero salvo
estas obras, o resto ten un carácter rexional local, están referidas a tipos concretos de retornados, ou teñen un enfoque moi concreto (sociolóxico, centrado na integración social, etc.). Ademais, a maioría destas obras cumpriron
unha ou mesmo dúas décadas, do cal se deduce o interese que no seu día tivo
este fenómeno, pero que non seguiu suscitando posteriormente.
Obras pioneiras foron as de Ángels Pascual de Sans (1970, 1983a, 1983b)
e as que realizou en compañía de Cardelús (1990, 1992). Algúns destes traballos, como tamén o de Garmendia (1981), enmárcanse en estudos xerais sobre
a migración, co que o retorno se analiza como un desencadeante da emigración en España. Tamén son referencias notables os traballos de Castillo (1980,
1981). Entre as achegas recentes referidas a un ámbito territorial máis amplo
destacan os traballos de Hernández (2000), de Romero e Albertós (1993) e de
Recaño (2003) (este último céntrase unicamente no retorno interior). Tamén
as hai referidas ao conxunto do país, aínda que ou ben se trata de estudos de
carácter histórico e que analizan unicamente os retornados desde América
(Núñez Seixas, 1999), ou ben son achegas moi teóricas (Núñez Seixas, 2000).
Tamén Martínez Veiga (2000) analiza o problema dos emigrantes anciáns, tratando o fenómeno do retorno. Posiblemente a excepción a constitúa Cazorla
coas súas publicacións (1981, 1989), xa que trata o fenómeno de forma máis
global, o que fai que as súas obras teñan o carácter de referencias obrigadas
para o estudo do retorno en España.
Os estudos sobre o retorno realizados a escala rexional foron máis numerosos hai unha e dúas décadas, e non parece que houbese posteriormente excesivo interese por continualos, a pesar de que este fenómeno na actualidade se
manifesta a través doutros patróns territoriais e constituíndo distintas modalidades. As achegas existentes a escala rexional non chegan a cubrir o total do
territorio nacional, e nin sequera todas as rexións (ou as principais da emigración). Onde máis traballos se realizaron é naquelas rexións onde maior foi a
emigración, como no caso de Galicia; Álvarez Silvar (2000) analizou en profundidade o fenómeno nesta rexión, ademais de Verdugo (2003), Ruiz (2001)
desde unha perspectiva mesmo de xénero e Rodríguez González (1998) desde
o punto de vista do impacto do retorno nas pequenas cidades galegas.
Pero ademais de en Galicia existen outros traballos referidos a outras
rexións españolas. Entre outros están os de Egea et al. (2005) para toda Andalu[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (77-107) ]
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cía, ou ben na provincia de Xaén (Egea e Nieto, 2001). A Andalucía dedicaron
tamén estudos Arroyo e Manchado (1989) e Rodríguez et al. (2002). Solé (1984)
fixo una das primeiras achegas en Cataluña, coetánea á de Roquer (1984), que
analiza o retorno aos núcleos rurais en Tarragona. De forma comparada Cazorla Pérez (1989) investiga o retorno no sur de Andalucía, conectándoo co retorno en Asturias. Posteriores a estes traballo, e case todos dos anos noventa, son
os de Soldevilla e Rueda (1992) para o caso de Cantabria e o de Erice (1999),
no que presta atención aos retornados de América en Asturias. Desde o punto
de vista dos impactos xerados polos retornados, González Díaz (1993) aborda
un estudo sobre o sur de Tenerife e tamén Azcárate (1988) o fai para Estremadura; este último é posterior ao de Pérez Díaz (1988), quen tamén analiza o caso
estremeño. En zonas mediterráneas como a de Murcia traballaron no retorno
Gómez Fayrén e Bel Adell (1999) e Valero Escandell (1991) fíxoo en Alacante.
Ademais destas achegas, hainas para rexións de interior como Castela-A Mancha
(Chicharro et al., 1991) e outras que demostran o interese polo retorno a ámbitos xeográficos novos como son as zonas rurais (Rojo et al., 2000). Á vista destes traballos, é certo que a pesar de que moitos dos estudos analizan o retorno
unicamente desde o estranxeiro, nos anos noventa diversificouse e ampliouse o
interese polo seu estudo desde outros ámbitos espaciais.
Respecto a Aragón, e en contra do que en ocasións se cre, foi unha rexión
fortemente emigratoria no pasado. Esa emigración, a diferenza do acontecido en
Galicia, tivo como destino as principais cidades en proceso de industrialización
no país, con Barcelona, a propia Zaragoza e Valencia á cabeza. Porén, os traballos realizados sobre o fenómeno migratorio nesta rexión non son moitos nin se
corresponden coa súa importancia tradicional. Nos últimos anos, a produción
científica estivo máis enfocada á inmigración (Lardies, 2004) e sobre todo ás
consecuencias demográficas que o éxodo rural tivo no territorio (despoboamento, desequilibrios demográficos, influencia no modelo territorial da poboación)
(Escolano, 2000), máis que aos diferentes tipos de movementos migratorios que
se produciron no seu territorio. Se cadra esta particularidade se deba a que, máis
que noutras rexións, os estragos que causou a emigración en Aragón poden contemplarse no territorio a partir dos graves problemas de despoboamento e envellecemento que sofre (Faus-Pujol e Higueras, 1991; Faus-Pujol, 2002); ademais
do grande abandono de vales e vilas enteiras, hai provincias como Huesca que
teñen o triste récord de ser a que maior número de vilas abandonadas ten en
España (Acín e Pinilla, 2000). Outro tanto acontece co envellecemento da
poboación aragonesa, que pola súa forte relación coas migracións de poboación
foi un tema de grande interese para os xeógrafos da poboación en Aragón (FausPujol, 2002; Faus-Pujol e Higueras, 1991).
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AS FONTES DE ANÁLISE E OS SEUS PROBLEMAS

Un dos problemas principais que hai que afrontar ao estudar a mobilidade
xeográfica da poboación é a carencia de fontes de información, problema que
aínda é maior para o estudo do retorno. A posibilidade de empregar unha ou
outra fonte para o estudo do retorno varía en función dos obxectivos e do tipo
e características do fluxo analizado. Se o obxectivo está posto no retorno unicamente desde o estranxeiro poderíanse combinar varias fontes, cada unha delas
coas súas particularidades, carencias e limitacións. En tal caso podería utilizarse a EVR, ademais do Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) e as
baixas consulares (recollidas polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais).
O Censo Electoral de Residentes Ausentes permite analizar o retorno a
España desde o estranxeiro a partir da inscrición de españois residentes no
estranxeiro que reúnen os requisitos para ser elector. A inscrición no CERA
é «teóricamente» obrigatoria para todo nacional inscrito como residente no
estranxeiro, e no caso de non estar inscrito nel, o interesado deberá presentarse no Servizo do Censo do Consulado para formalizar a súa inscrición indicando a provincia e o municipio aos que quere estar adscrito. Por tanto, e como
exemplo, pódese estimar o número de galegos no estranxeiro, aínda que esta
fonte ten deficiencias respecto ao nivel de desagregación, feito que lle resta utilidade e fiabilidade. A título indicativo, o CERA do ano 2000 estaba constituído por 254 000 galegos, o cal converte a Galicia na rexión española con máis
inscritos (case o 28%) (Verdugo, 2003). Non obstante, cabe a posibilidade de
que moitos españois residentes no estranxeiro non estean censados no CERA
e que moitos dos que regresan non teñan a nacionalidade española, o cal dispararía aínda máis o número de retornados potenciais.
A outra fonte para o estudo do retorno desde o estranxeiro son os consulados, onde se notifican as baixas consulares producidas. Como con moitas outras fontes, a súa fiabilidade depende da vontade de que as persoas se
dean de alta e de baixa no momento coincidente coa alta e a baixa residencial
no país de destino.
Porén, se o que pretendemos e analizar o retorno desde calquera ámbito espacial (non só desde o estranxeiro, senón tamén desde o resto de España,
desde a propia comunidade autónoma ou desde outro municipio da mesma
provincia), estas fontes deixan de ter sentido e a EVR é a que cobra protagonismo. A EVR é a única fonte oficial publicada anualmente polo INE (desde
1988 e ata o ano 2004), con carácter persoal e anónimo (ficheiros con microdatos). Elabórase a partir da explotación da información relativa ás altas e
baixas nos padróns municipais de habitantes, motivadas por cambios de residencia. Convén destacar o importante subrexistro que pode conter a EVR, o
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cal pode deberse a varias razóns. Respecto ao feito de que poida non recoller
determinadas altas e baixas padroais hai que sinalar que nos anos acabados en
1 (1991 e 2001) e en 6 (1996), a autoinscrición viuse afectada pola operación
padroal de 1996 e polos censos de 1991 e 2001, e polo feito de que os emigrantes non se rexistraron cando o fixeron no Censo Padrón.
A inscrición padroal nos concellos é voluntaria, o cal dá lugar a un importante subrexistro que resta fiabilidade á EVR (Egea et al., 2005); non só non é
obrigatorio rexistrarse no Padrón alí onde se reside (xeralmente adoita facerse
se se quere acceder a determinados servizos, axudas, subvencións), senón que
pode darse o caso de que unha persoa que estea rexistrada nun lugar poida
ir residir a outro municipio sen darse de baixa no antigo nin de alta no novo.
Pode ser o caso de moitos mozos que abandonan o seu lugar de nacemento
por motivos de estudos e traballo, sen cumprir co requisito de darse de baixa
no padrón, e seguen dados de alta neses municipios figurando como residentes, moitas veces co beneplácito dos concellos, que ven así unha vía para recibir máis cartos da Administración (repartimento territorial). Sería o mesmo
caso de persoas maiores que abandonan (temporal ou definitivamente) o seu
lugar de residencia para marchar á vivenda dos fillos ou a unha residencia da
terceira idade noutro municipio.
Ademais de todo isto hai que ter en conta que o que a EVR rexistra son
movementos (altas e baixas padroais), é dicir, migracións, e non migrantes, xa
que unha persoa pode darse de alta e de baixa varias veces ao ano nun mesmo
municipio, sen poder distinguir se é unha única persoa que se rexistra ou son
varias. Estas limitacións non só afectan ao estudo do retorno, senón tamén ao
dos cambios residenciais e as migración interiores.
É certo que fronte aos problemas que esta fonte ten, o seu uso tamén
ofrece vantaxes, como poder dispoñer de información sobre as características
sociodemográficas dos emigrantes (sexo, idade, estado civil, etc.). Por tanto, o
contido (información) que permite analizar a EVR é superior ao dos censos e
padróns, o cal xustifica o seu valor; así, por exemplo, pódense analizar e coñecer (Egea et al., 2005):
a) As altas e baixas a diferentes escalas territoriais (incluída a local).
b) O fenómeno migratorio tendo en conta os lugares de nacemento, procedencia e destino.
c) Evolución temporal do retorno, tamén por tipoloxías.
d) As características demográficas (idade, sexo, titulación académica, estado civil, municipio e provincia de nacemento da persoa que realiza o
retorno, e tamén os lugares de procedencia e destino).2
2. Algúns problemas dificultaron a continuidade e o tratamento dos datos ofrecidos pola EVR
entre os anos 1988 e 2004; por exemplo, as variables correspondentes aos meses e anos nos que
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Globalmente, e a pesar das súas limitacións, hoxe por hoxe a EVR constitúe a principal fonte para o estudo dos movementos migratorios de retorno. Por tanto, fixemos un uso de información de dúas clases: basicamente a
de tipo xeográfico, referida ao fenómeno migratorio (na que se traballou cos
lugares de nacemento, de procedencia e de destino das persoas), e outra referida ás características dos retornados. Os datos foron tratados co programa
SPSS (versión 13.0).
CONCEPTUALIZACIÓN DO RETORNO E METODOLOXÍA

A definición de retorno, así como o relativo ao concepto, foron temas
xa tratados por diversos autores (Hernández, 2000; Egea et al., 2005). Unicamente hai que destacar a inexistencia dun acordo xeneralizado para definir estes movementos, debido á súa complexidade e ás distintas tipoloxías de
mobilidade que poden producirse na historia migratoria persoal (King, 1984).
As definicións máis comúns refírense aos «desprazamentos de poboación no
espazo que implican un regreso ao punto de orixe» (Pascual de Sans, 1983a);
nese sentido, estamos xeralmente habituados a relacionar o movemento de
retorno coa «volta de emigrantes ao lugar de orixe», o cal implica que ten que
haber un lugar de saída (procedencia) e un de regreso (retorno) (Egea et al.,
2005). Pero por «lugar de orixe» pode considerarse ben o lugar de nacemento, ou ben desde o que se emprende a emigración, aínda que este non sexa o
de nacemento, pero no segundo caso pode producirse a outro lugar da rexión
(na mesma ou outra provincia); desta forma, os dous desprazamentos poden
considerarse como retorno. Polo tanto, a ambigüidade relativa aos lugares de
saída e chegada fai que, estritamente, o retorno se produza cando a persoa
regresa ao mesmo lugar do que partiu (ao punto de orixe), aínda que este concepto tan restritivo adoita ampliarse a outros municipios próximos, ben dentro da mesma provincia, ou a outra provincia dentro da mesma comunidade
autónoma. De feito, a realidade confirma que, moitas veces, o retorno non se
produce exactamente ao lugar de onde se partiu.
Estas consideracións, así como a información ofrecida pola EVT, lévannos a seguir a metodoloxía considerada por Egea et al. (2005) e a ter en conta
catro tipos de retorno, segundo o lugar de procedencia:
1) Retorno intraprovincial: desde outro municipio da mesma provincia.
se producen as baixas e as altas só están dispoñibles entre 1988 e 1996, mentres que para os anos
1997-2004 unicamente existe a denominada «data de variación» (mes e ano). Outro exemplo son
as variables «tamaño do municipio de alta e de baixa», que só se refiren ao período 1997-2004.
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2) Retorno interprovincial: desde outra provincia da mesma comunidade autónoma.
3) Retorno nacional: desde calquera provincia española (non galega nin
aragonesa).
4) Retorno desde o estranxeiro.
Estas catro categorías poderían agruparse en dúas: o retorno interno e o
externo (é dicir, o que procede do territorio nacional e de fóra do territorio
nacional).
Polo contrario, se temos en conta o lugar de nacemento e o lugar de destino dos retornados, a combinación de ambas as referencias territoriais dá
lugar a tres tipos de retorno segundo o lugar de destino:
1) Retorno Tipo 1: retorno ao municipio de nacemento (retorno estrito).
2) Retorno Tipo 2: retorno a outro municipio distinto do de nacemento,
pero da mesma provincia.
3) Retorno Tipo 3: retorno a outro municipio distinto ao de nacemento,
pero doutra provincia da mesma comunidade autónoma.
A combinación dos posibles lugares de orixe e destino dá lugar a diversos tipos de retornos, expresados na táboa 1.
Finalmente, entre a poboación considerada para este traballo está a que
en cada ano (data de cada ficheiro: 1988, 1989…) tiña 60 ou máis anos,
nacera nun municipio de Galicia ou Aragón e levaba a cabo un desprazamento de retorno.
O RETORNO EN GALICIA E ARAGÓN

Desde os anos setenta, primeiro desde Europa e despois en España desde
as rexións inmigratorias tradicionais, consolídanse diferentes fluxos de retorno relacionados directamente coa crise económica. Trátase duns anos en que
a emigración desde as rexións tradicionalmente expulsoras de poboación se
detén, os fluxos migratorios invértense e, en consecuencia, prodúcese un saldo migratorio positivo destas rexións co resto de España (Cabré, Pujadas e
Moreno, 1985). Son anos en que aumenta en España a emigración interna de
retorno (Recaño, 2003), pero tamén a procedente do exterior co regreso dos
antigos emigrantes, o cal dá lugar á emerxencia de nutrida literatura científica
sobre este tipo de migracións.
Neste contexto xeral, as rexións españolas tiveron comportamentos migratorios diferentes. A emigración galega, a diferenza da aragonesa, caracterizouse
durante a primeira metade do século XX pola súa enorme magnitude; máis dun
millón de galegos saíron da súa rexión con destino a América (Núñez Seixas,
6
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Táboa 1. Tipos de retorno segundo lugares de procedencia e destino
Destino
A orixe

Ao concello de orixe
(Retorno 1)

Á provincia de orixe,
pero non ao concello de
orixe (Retorno 2)

Á comunidade
autónoma de orixe,
pero non á provincia de
nacemento (Retorno 3)

•

•

•

•

•

•

•

•

Procedencia

Desde o
exterior

Desde o
interior

A non orixe

Desde o
estranxeiro
Desde o resto
de España
Interprovincial
(Galicia e
Aragón)
Intraprovincial
(Galicia e
Aragón)

•

Fonte: Egea et al. (2005). Elab. propia

1999). As saídas foron numerosas ata os anos 60 e mesmo os 70, a partir de
cuxo momento, e por motivos que son suficientemente coñecidos, a emigración
se desacelerou, aínda que foi a principios dos anos noventa cando o descenso
foi máis significativo (vid. gráfico 1). Os anos 70 marcaron unha nova etapa nos
movementos migratorios en Galicia co crecemento do retorno, momento en que
o saldo migratorio co exterior se converte en positivo: Galicia deixa de ser territorio de emigración, para converterse en receptor.
Segundo un dos escasos traballos realizados anteriormente para o
conxunto de España (Recaño, 2003), as migracións interiores de retorno
representaron desde os anos oitenta ata a primeira metade dos noventa unha
proporción moi estable no conxunto das migracións entre rexións: arredor do
30%, cunha escasa variación temporal que é independente das conxunturas
económicas (ciclo alcista 1988-91 e recesión 1992-95). Segundo este autor, en
determinadas comunidades autónomas que no seu día foron claramente emigratorias (Estremadura, Andalucía, Galicia e mesmo Castela e León), actualmente o retorno representa aproximadamente a metade de todas as chegadas
realizadas desde fóra da comunidade autónoma; por exemplo, esta porcentaxe
en Galicia é do 50,8%, o que significa que de cada dous inmigrantes que chegan a Galicia un é retornado. Porén, o peso dos retornados nas saídas que se
producen desde esas mesmas rexións cara a outras españolas é moi escaso, no
caso de Galicia trátase dun 15,9%, o cal quere dicir que a proporción de retornados entre o total da poboación que abandona a rexión é reducida e evidencia, á vez, a escasa inmigración que Galicia recibiu en épocas pasadas.
[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (77-107) ]



Raúl Lardiés-Bosque

7000

Gráfico 1. Emigración asistida desde Galicia
segundo o continente de destino, 1990-2002
Non Europa
Europa

Núm. de emigrantes

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fonte: Estadística de Migración Asistida, INE. Elab. propia

Considerando o retorno producido nestas dúas comunidades autónomas entre 1988 e 2004, a primeira característica que se aprecia é a diferenza
de magnitude entre ambas, xa que o total de rexistros (movementos) producidos en Galicia quintuplica ao de Aragón en todo o período considerado (gráfico 2); outra característica é que non sempre o retorno se produce ao mesmo
lugar de nacemento; ademais é un fenómeno composto sobre todo por persoas mozas, que se mantivo no tempo e mesmo medra, e que está constituído
fundamentalmente por aqueles que regresan ao seu lugar de orixe desde dentro da rexión (retórnase en menor medida desde outras provincias españolas e
moi poucos desde o estranxeiro).
Un feito rechamante é que a maior parte dos movementos de retorno
(entre o 75 e 80% en ambas as rexións) ten a súa orixe dentro da mesma rexión;
trataríase de regresos fundamentalmente de poboación moza, que tras permanecer fóra do seu lugar de orixe por motivos de estudo ou de traballo (un primeiro emprego) regresa a el. Mentres en Aragón esa cifra soborda por pouco os
100 000 retornos, en Galicia chegan case aos 450 000 (vid. gráfico 2).
Outra das cuestións que inflúen no volume total do retorno depende da
delimitación do concepto de retorno e de considerar os posibles lugares de
retorno. Anteriormente establecemos tres tipos (Retorno 1, Retorno 2, Retorno 3), o que permite apreciar as variacións tipolóxicas e no tempo que se produciron neste fenómeno. Xeralmente é máis común o retorno non ao mesmo
municipio de nacemento (Retorno 1), senón a outro distinto pero da mesma
provincia de nacemento, esta tendencia está moi clara en Galicia, co 53% do
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Gráfico 2.
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retorno total do tipo 2; polo contrario, tamén en Aragón é máis común o retorno de tipo 2 (39,4%), a pesar de estar medrando o tipo 1, que representa a volta ao lugar de nacemento (tipo 1: 37,7%).
Un factor que podería estar influíndo no aumento do retorno aos municipios de nacemento en Aragón (xeralmente de escaso tamaño demográfico) e
en explicar a diferenza que iso supón respecto ao que ocorre en Galicia podería ser a recuperación que en Aragón se está facendo de moitas pequenas vilas
e municipios, dotándoos de infraestruturas e servizos básicos; tamén hai que
considerar que a poboación que retorna a estes pequenos municipios de Aragón o fai desde ámbitos territoriais próximos (a mesma provincia ou outra distinta, pero raramente do estranxeiro), o cal permitiu que se mantivesen moitos
contactos previos (visitas, vacacións), conservar as raíces e mesmo manter a
antiga vivenda. Polo contrario, só o 26% do retorno en Galicia se produce ao
mesmo municipio de nacemento, o cal está relacionado coa distancia percorrida pola emigración previa; posiblemente tras emigrar a outra provincia española ou ao estranxeiro (feito que foi máis común entre os emigrantes galegos
que entre os aragoneses), foi máis difícil manter eses contactos, polo que o
retorno non se realiza necesariamente aos municipios de nacemento senón a
outros de maior tamaño demográfico, incluídas as capitais de provincia (25%
do total),3 ou aos de tamaño intermedio (o 53% dos retornos dirixíronse a
3. Só os municipios da Coruña (10,1%), Vigo (7,6%), Ourense (4,9%), Santiago (4,8%), Lugo
(3,6%), Pontevedra (3,5%) e Ferrol (3,4%) concentran o 38% do total de retorno.
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municipios entre 10 000 e 50 000 habitantes). Por último o retorno de tipo 3
(a un municipio doutra provincia dentro da mesma comunidade autónoma) é
máis minoritario en ambos os casos e representa arredor do 20%.
Unha das crenzas que se teñen habitualmente sobre o fenómeno do
retorno é que se produce xeralmente a idades avanzadas, o cal non sempre é
certo. Dúas terceiras partes do total de movementos de retorno están xerados
por poboación con menos de 45 anos; en concreto e tanto en Galicia como
en Aragón, os dous grupos máis numerosos son os comprendidos entre os
15-29 e 30-44 anos, é dicir, poboación en idade de formación e estudantil, e
poboación economicamente activa que se move por motivos laborais (vid. gráficos 4 e 5). Os maiores de 60 anos representan unha porcentaxe similar arredor do 16% do total.
Estas proporcións relaciónanse coas taxas españolas de migración interrexional por idade (e tamén por sexo) para o conxunto da poboación española
(Recaño, 2003), as cales tamén se axustan aos modelos establecidos por Rogers
(Castro e Roger, 1983); segundo isto, a maior parte dos emigrantes son mozos
adultos entre 20 e 34 anos; os nenos emigran cos seus pais, polo que a migración de nenos e de mozos adultos sempre ten unha elevada correlación; ademais, a migración aumenta nas idades arredor da xubilación (máis en Galicia
que en Aragón; vid. gráfico 6). Por tanto, son dous mecanismos os que explican
a importancia do retorno nestes dous momentos da vida: por un lado o mercado
de traballo nos mozos adultos (atracción-repulsión), que fai que se dea o retorno
cando a conxuntura económica cambia ou os contratos de duración determinada se esgotan; por outro lado, a migración ligada á xubilación, que se dá cando
o emigrante se retira laboralmente e decide regresar ao seu lugar de orixe para
descansar e gozar dos seus aforros ou da súa pensión se a ten.
A tendencia ao retorno é de claro crecemento, a pesar dalgúns vaivéns
ao longo do tempo, explicables polas causas aludidas na parte das fontes e os
seus problemas. A pesar destes baixóns (en 1991, 1996 e 2001), as altas por
retorno sobordan anualmente en Galicia as 40 000, cando a finais dos anos
oitenta estaban en 30 000. Ademais das diferenzas de cifras (vid. gráfico 3),
este crecemento non se aprecia en igual media en Aragón, onde o retorno se
mantén, pero arredor dos 9000 movementos anuais.
As diferenzas territoriais son grandes (vid. gráfico 3) e amosan a forte
concentración do retorno nunhas poucas provincias. Se se converteu nunha
pauta común que a maioría dos movementos migratorios se produzan cara a
municipios e enclaves determinados (o mesmo acontece co retorno), esa pauta
apréciase tamén nas provincias de destino. A Coruña recibiu case a metade dos
550 000 retornados en Galicia, seguida de Pontevedra co 30% do total. É certo
0
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Gráfico 3. Evolución dos retornos nas
provincias galegas e aragonesas, 1988-2004
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Fonte: Estadística de Variaciones Residenciales (INE). Elab. propia

que a maior parte deses retornados proceden de dentro de Galicia (435 300),
e en concreto da mesma provincia da Coruña (208 000), o que dá idea de que
o retorno se produce sobre todo entre curtas distancias (intraprovincial).
Tamén en Aragón o retorno está moi concentrado na provincia de Zaragoza (63% do total das altas da rexión), seguido por Huesca (22%) e Teruel
(15%) (vid. gráfico 3). Esta desigualdade está aínda máis marcada que en Galicia, xa que case o 41% do retorno se concentra no municipio de Zaragoza, ao
que seguen as outras capitais provinciais (municipios de Huesca e Teruel) e
outros da área metropolitana de Zaragoza e de medio-gran tamaño da rexión
(Calatayud, Jaca, Alcañiz, Barbastro e Monzón). En calquera caso, o volume
do retorno é moito menor nas provincias aragonesas que nas galegas e a súa
tendencia ao crecemento está moito máis atenuada (vid. gráfico 3).
Como se indicou, o retorno é fundamentalmente intraprovincial, e en
todo caso procede da mesma comunidade autónoma (interprovincial) (79%
en Galicia e 77% en Aragón). Os chegados do resto de España representan
en Aragón o 22,6% (30 600 movementos), mentres que desde o estranxeiro foron só 2050 rexistros (1,5% do retorno). A diferenza entre ambas está en
que a proporción dos retornados desde o resto de España é moito menor en
Galicia (só o 13,1%, fronte ao 22,6% en Aragón) e, basicamente, que os que
volven desde o estranxeiro son tamén en Galicia moitos máis (43 200 fronte
a 2000 en Aragón).
O retorno producido desde outras provincias está moi relacionado cos
destinos da antiga emigración galega e aragonesa, xa que se retorna máis desde
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os grandes polos industriais que se desenvolveron en España hai tres e catro
décadas, ademais dos principais centros administrativos do país. Se ben o
volume total de retornados desde outras comunidades autónomas foi máis do
dobre en Galicia que en Aragón (72 300 rexistros fronte a 30 600 en Aragón),
a orixe varía substancialmente entre unha e outra (vid. gráficos 4 e 5).
O volume importante de retorno en Galicia produciuse fundamentalmente desde Canarias (23% do total do recibido desde o resto de España),
seguido de Madrid (17,4%), Cataluña (14,5%) e o País Vasco (11%) (vid. gráfico 4). Se sumamos o 6% de retornados desde Andalucía, atopámonos con
que case o 72% destes retornados (51 700 dos 72 300) regresan unicamente
de seis rexións españolas.
De igual forma que vimos que as rexións de características emigratorias
durante os anos sesenta e setenta son as que máis retornados están recibindo
(cunha taxa de retorno arredor do 50%), as rexións de inmigración son as que
actualmente presentan taxas de saída por retorno máis elevadas, é o caso das
illas, Cataluña, Comunidade Valenciana e Madrid, onde entre o 40% e máis
do 50% das saídas se deben ao retorno. Trátase das rexións cun maior desenvolvemento económico, dotacións de servizos e estrutura urbana. Baixo esta
perspectiva atópase Canarias respecto a Galicia, xa que un de cada catro retornados a Galicia no período 1988-2004 procede das illas.
Trátase dunha forte concentración do retorno en orixe, pero mesmo
menor á que se aprecia en Aragón, onde Cataluña (e en concreto a provincia
de Barcelona) actuou como gran polo de atracción nos anos cincuenta e sesenta da man de obra aragonesa. Só a forte emigración aragonesa cara a Cataluña
naqueles anos explica actualmente que case o 40% dos retornos desde o resto
de España procedan desa rexión (vid. gráfico 5). Pero se aos retornados procedentes de Cataluña se suman os que veñen da Comunidade Valenciana (case
13%) e de Madrid (case 11%), apréciase de novo unha forte concentración da
orixe española do retorno; no caso dos movementos migratorios en Aragón
apréciase a importancia que tivo a proximidade entre rexións como determinante do movemento (moito mellor que en Galicia).
Por tanto hai que reiterar a maior importancia que en Galicia, por volume, tivo o retorno desde dentro da rexión, desde outras provincias de España, pero tamén desde o estranxeiro. Respecto a este retorno desde o exterior,
non só varía substancialmente o volume entre as dúas rexións, senón tamén
os países de orixe e o momento do retorno. Á marxe de que os 43 000 retornados constitúan unha cifra fiable, supón un fluxo vinte e unha veces superior
ao rexistrado en Aragón (2046 retornos).
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Gráfico 4. Procedencia e idade dos retornados
desde o resto de España en Galicia, 1988-2004
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Fonte: Estadística de Variaciones Residenciales (INE). Elab. propia
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O RETORNO DE MAIORES

A maior parte do retorno está integrado por poboación moza, aínda que
nas idades próximas á xubilación se produce un aumento notable neste tipo de
migracións. Vimos xa como no caso de Galicia e Aragón o grupo de 15-29 anos
é o máis representado, seguido polo de 30-44; só a poboación comprendida
nesas idades achega arredor do 60% do total de retornados. Polo tanto, o retorno é un tipo de movemento que tamén en Galicia e Aragón decae coa idade (vid.
gráfico 6), aínda que o total de retornados maiores representa outro dos grupos
de idade ben representado. A diferenza numérica entre ambas as rexións supón
que o total de movementos de retorno en persoas de 60 e máis anos no período
1988-2004 é de 64 613, mentres que en Aragón foron algo menos de 21 000.
Ademais do pico maior observado entre os adultos mozos, destaca un
segundo arredor da xubilación (65 anos), momento en que moitos antigos
emigrantes deciden regresar aos seus lugares de nacemento tras culminar a súa
etapa laboral. No caso de Galicia e Aragón, os retornados de 60 e máis anos
representan respectivamente o 11,7 e o 15,3% do retorno total e, sen dúbida,
contribúen ao envellecemento deste tipo de fluxos. Por tanto, se xa afirmamos
que o retorno é un movemento que presenta unha incidencia máis lineal sobre
a poboación a calquera idade, a súa incidencia é notable entre os maiores de
50 anos ao manterse a un nivel importante ata idades avanzadas (Egea et al.,
2005). Porén, tras o «pico» producido arredor do momento da xubilación, o
retorno decae rapidamente a partir dos 60 e 70 anos, mentres que a porcentaxe daqueles que o realizan con máis de 80 anos é do 15%.

Gráfico 6. Idade do retorno en Galicia e Aragón, 1988-2004
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Pero, a que lugar se produce o retorno da poboación maior? Dos tres
tipos de retorno que establecemos (vid. táboa 1), o lugar ao que se retorna
maioritariamente varía segundo a rexión. Por exemplo, case a metade de todos
estes movementos en Galicia rexístranse noutro municipio da mesma provincia (retorno 2), só un de cada tres no municipio onde naceron (retorno1) e en
menor medida (22%) noutro municipio doutra provincia galega (vid. gráfico
7). Houbo anos a finais dos oitenta nos que o retorno de tipo 1 era superior ao
de tipo 2, pero esta tendencia inverteuse e actualmente a maioría dos xubilados non optan por establecerse nos municipios dos que partiron (sobre todo
cando son de pequeno tamaño demográfico e polo xeral infradotados de servizos e infraestruturas); por tanto, agora é maior a proporción dos que prefiren retornar a municipios de maior tamaño e con máis dotacións.
Pero a partir de certa idade (75 anos), o retorno prodúcese máis a municipios doutra provincia en lugar de ao seu de nacemento (acontece o mesmo
en Aragón); a explicación pode estar en que unha persoa mentres pode vivir
de forma independente e valerse por si mesma adoita residir na súa propia
vivenda, mentres que no momento en que precisa axuda o normal é que se
traslade á dalgún fillo ou familiar ou ben a unha institución; por iso nas etapas finais da vida a proporción de persoas que regresan ao municipio de orixe
é menor. Os lugares aos que a poboación maior retorna en Aragón son similares aos comentados para Galicia, no sentido de que é máis importante o retorno tipo 2, seguido polo 1 e o 3.
Detrás destes desprazamentos ao lugar de orixe xa non hai motivación
estritamente de tipo laboral/económico, senón máis ben familiares, como o
desexo de estar xunto a fillos, outros familiares ou amigos (Gmelch, 1980);
destacouse noutros traballos a importancia das motivacións de tipo ambiental nos traslados residenciais destes xubilados, como a satisfacción por residir
con espazos abertos e ao aire libre, de menor tamaño demográfico, con maior
paz e tranquilidade e que permiten levar un estilo de vida máis relaxado e san
(Rodríguez, 1999; Rojo et al., 2000). Neste sentido, só un 30% dos retornados regresa ao municipio de orixe e só o 7% do total retorna a municipios con
menos de 10 000 habitantes, cando hai dúas décadas Gmelch (1980) estimaba que entre un terzo e a metade dos retornos se producían a zonas rurais ou
pequenas cidades. En consecuencia, parece ser que as motivacións ambientais non guían principalmente estes retornados e que, a xulgar polo tamaño
do municipio de destino, optan por aqueles que teñen un nivel de servizos e
infraestruturas medio/elevado, nun momento próximo á vellez, que é cando
máis necesidade haberá de empregalos (sobre todo os sanitario-asistenciais).
Este feito apóiase igualmente no que algúns traballos previos (Verdugo, 2003)
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Gráfico 7. Tipos de retorno por idades en Galicia, 1988-2004
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Fonte: Estadística de Variaciones Residenciales (INE). Elab. propia

xa demostraron, no sentido de que os que retornan a Galicia se dirixen a lugares prósperos, se entendemos por tales zonas poboadas, industriais ou bastante urbanizadas; en concreto o eixe atlántico e, sobre todo, as cidades de Vigo e
A Coruña destacan como destinos moi atractivos para os retornados. Á parte
do 30% aludido que causa altas en municipios de tamaño intermedio (10 000
– 20 000 hab.), outro 28% retorna a capitais de provincia e outro 18% a cidades entre 20 000 e 50 000 hab.
Outro aspecto de interese é a evolución temporal do retorno deste grupo de idade, cuxa análise permite ver a importancia que aínda ten e mesmo
a súa tendencia ao crecemento constante desde o principio do período con6
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siderado. Este claro aumento prodúcese unicamente en Galicia, onde entre o
2000 e o 2004 se alcanzaron cifras anuais de retornados de máis idade superiores ás de anos anteriores (vid. gráfico 9); a excepción da minoración no
retorno que se produciu a mediados dos noventa, os movementos producidos
por persoas maiores non deixaron de medrar desde entón, o que indica que o
ciclo do retorno aínda non finalizou, a pesar dos moitos anos que leva vixente
o fenómeno. Polo contrario, a tendencia en Aragón é diferente, xa que non se
aprecia o mesmo crecemento. Ademais de que o total de retornados maiores
representa unha sexta parte dos rexistrados en Galicia, o volume dos de máis
idade está sendo recentemente un 30-40% menor que nos anos de maior auxe
(primeira metade dos anos noventa) (vid. gráfico 9); non se pode dicir que o
número decaia, pero aumenta só lixeiramente, a diferenza de Galicia, onde o
crecemento é moito máis rápido.
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DOS RETORNADOS

Afirmar que as características sociodemográficas dos retornados teñen moito ou pouco que ver coas que tiñan no momento da partida depende daqueles
que deciden retornar, das características dos retornados e do momento en que
se produce o desprazamento. A pesar diso, o patrón máis común responde a
que saíron máis homes que mulleres, case sempre en idade de traballar e, normalmente, solteiros (Gmelch, 1980). Ademais, o común era dirixirse aos grandes centros urbanos e industriais, onde obtiñan empregos non cualificados e
mal pagados, pero que serían difíciles de conseguir nos seus lugares de orixe.
Gráfico 9. Tipos de retorno entre os maiores de 60 anos
en Galicia e Aragón, 1988-2004
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Fonte: Estadística de Variaciones Residencialese (INE). Elab. propia
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Por tanto, a baixa cualificación de saída explica o nivel baixo de instrución que
teñen aínda no momento do retorno.
De maneira xeral, na estrutura demográfica do retorno en España apréciase unha estabilidade das relacións de masculinidade, de xeito que a media
é lixeiramente superior a 100; trátase de valores que indican un posible predominio das migracións familiares neste tipo de desprazamentos (Recaño,
2003). Porén, no retorno en Galicia e Aragón a relación por sexos está practicamente equilibrada, aínda que entre os maiores se inverte claramente a favor
das mulleres: elas representan o 54,2 e 54,3% respectivamente en ambas as
rexións, feito que se explica pola maior esperanza de vida nas mulleres e a súa
maior resistencia a vencer a morte a medida que pasan os anos.
Ademais das características anteriores, a maioría (60%) dos retornados
de máis idade realizan o desprazamento estando casados4 (60%), mentres que
un 20% son xa viúvos e algo máis do 17% solteiros; a porcentaxe de casados aínda é lixeiramente maior entre os que regresan ao mesmo municipio de
nacemento e menor entre os que optan por establecerse noutro municipio da
mesma provincia de nacemento. De igual forma, é tamén habitual que os solteiros e os viúvos non regresen ao municipio de nacemento, senón que o fagan
a outro distinto.
O nivel de instrución5 aínda está máis definido, xa que predominan titulacións académicas de tipo baixo, habituais en emigrantes que na súa maioría tiveron que emigrar hai máis de 40 anos: o 80% ten titulación inferior ao
graduado escolar, só un 8% posúe o graduado escolar ou equivalente e unicamente un 7% o bacharelato/formación profesional. Entre os retornados en
Aragón as proporcións son similares, aínda que é menor a porcentaxe de analfabetos (1,7%, fronte ao 3,3% en Galicia) e maior a dos que posúen o título
elemental (12,5%). Non hai moitas diferenzas en canto ao nivel de instrución entre os que retornan desde dentro da comunidade autónoma e os que o
fan desde fóra, pero si entre os que proceden de rexións que no seu día foron
inmigratorias e con forte industrialización (sobre todo Cataluña e País Vasco)
e o resto de rexións españolas, nas primeiras, que absorberon de forma masiva moita man de obra de baixa cualificación, a porcentaxe dos que teñen escasísima formación é máis elevado (máis do 85% do total de retornados de cada
unha desas rexións).

4. A variable «Estado civil» recóllese só na EVR entre 1988 e 1991.
5. A variable «Titulación académica» recóllese só na EVR entre 1988 e 1996.
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LUGARES DE PROCEDENCIA E DESTINO DOS RETORNADOS
MAIORES

Ademais das diferenzas de volume de retornados e sobre todo da evolución temporal do fenómeno que vimos, hai outras razóns para xustificar a existencia de dous modelos diferentes de retorno en Galicia e Aragón. Esas outras
diferenciais teñen que ver cos lugares de procedencia, xa que non son exactamente os mesmos. A táboa 2 recolle estas diferenzas, mostra como arredor da
metade de todo o retorno procede da mesma provincia e que o 63% (en Galicia) e o 72% (en Aragón) faino da propia comunidade autónoma. As diferenzas
máis notables están nos que proceden do exterior, xa que o peso (e volume) dos
retornados desde o estranxeiro é moito maior en Galicia e escasamente significativo en Aragón; ademais, os que regresan desde o resto de España a Galicia
son tamén o dobre que en Aragón (aínda que a súa porcentaxe é menor).
Táboa 2. Procedencia do retorno en Galicia e Aragón, 1988-2002
Retorno

GALICIA

% Galicia

ARAGÓN

% Aragón

Intraprovincial

30 797

47,7

10 973

52,9

Interprovincial

9 954

15,4

3 947

19,0

Resto de España

10 331

16,0

5 163

24,9

Estranxeiro

13 531

20,9

670

3,2

TOTAL

64 613

100,0

20 753

100,0

Fonte: Estadística de Variaciones Residenciales, INE. Elab. propia

Se exceptuamos a gran maioría de retornados que proceden da mesma
comunidade autónoma, as CC. AA. de procedencia entre os que retornan a
Galicia desde o resto de España están moi concentradas: Madrid está á cabeza co 23,3%, seguida por Cataluña (22,2%) e País Vasco (21,7%); en concreto, case 700 dos 10 331 retornados maiores procedentes do resto de España
proceden destas tres rexións e só as provincias de Madrid, Barcelona e Biscaia
achegaron o 58% do total.
Esta concentración dos lugares de procedencia non é tan extrema no caso
de Aragón, aínda que a importancia industrial que tivo Cataluña, e sobre todo
a súa proximidade xeográfica, fai que máis da metade (54%) regresen desde esta rexión, seguidos polos que o fan desde Madrid (11%) e o País Vasco
(4,4%); Cataluña, por tanto, foi a principal rexión de destino para moitos aragoneses e, no momento do retorno, a principal rexión «subministradora» de
retornados. Iso si, a diferenza entre Galicia e Aragón estriba en que na primeira os fluxos de retorno desde o resto de España aceleráronse desde principios
[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (77-107) ]



Raúl Lardiés-Bosque

do novo século (se a media era de 3000 ou máis altas producidas por retornados xubilados ao ano, desde 2000 a cifra non é inferior a 4500). Porén, o
número de altas de poboación maior polo retorno foi máis acelerado en Aragón na primeira metade dos noventa (con máis de 400 anuais), mentres que
recentemente descendeu (a pouco máis de 200).
No territorio nacional, por tanto, son as antigas rexións con forte crecemento industrial, demográfico e urbanización as que atraeron e agora expulsan retornados, o cal non introduce importantes diferenzas entre o retorno en
Galicia e Aragón, á marxe das referidas ao volume. Emporiso, si existen diferenzas notables entre ambas se analizamos o retorno desde o estranxeiro: non
só é moito maior en Galicia, senón que o seu peso no total de retornados é
moito maior que en Aragón.
Moito se leva escrito sobre o retorno en Galicia (Maluquer, 1998; Álvarez
Silvar, 2000; Verdugo, 2003) e en particular sobre o retorno desde o estranxeiro (Núñez Seixas, 1999; Núñez Seixas, 2000), a diferenza de Aragón, onde,
como indicamos, este tema non suscitou o mesmo interese. A cuantificación
dos retornos desde o estranxeiro resulta máis difícil de realizar que as saídas
xa que se conta con menos estatísticas oficiais. Ata 1979, basicamente, existían as estimacións do Instituto Español de Emigración (IEE) a partir dos datos
ofrecidos polos países de inmigración pero con lagoas importantes e que non
cobren a totalidade dos anos; ademais cóntase coas inscricións realizadas nos
consulados españois e, a partir de 1988, cos datos fornecidos pola EVR (INE),
que constitúe a fonte que aquí estamos a empregar.
O Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais é o encargado de dar conta das baixas consulares producidas nos consulados dos diversos continentes.
En total, entre 1960 e 1973 estímanse en 900 000 os retornos que se produciron en España desde o estranxeiro, constatados de forma oficial (Vilar, 2003).
A esta cifra habería que sumar outra cifra similar ou lixeiramente superior dos
non rexistrados como retornados. Pero o momento álxido do retorno produciuse en 1975 e 1976 con 88 000 e 110 000 retornos respectivamente, para
decrecer a partir de entón. Os retornos producidos na década dos anos sesenta foron moi superiores aos do período 1974-85, polo que xa nos anos oitenta non haberá repatriacións masivas dos emigrantes.
Considerando a evolución do número total de baixas consulares con destino en Galicia ao longo dos anos noventa, apréciase o crecemento constante
cunha media dunhas 6000-7000 baixas ao ano. Europa segue a ser o continente que concentra o maior volume de baixas (unhas 4000 anuais), seguido de
América (menos de 2000, aínda que recentemente medraron, chegando a máis
de 5000 ao ano; vid. táboa 3), mentres que o resto dos continentes rexistran un
00
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número de baixas pouco relevante. Se atendemos ás provincias de destino, A
Coruña e Pontevedra son as que concentran a maioría (10 000-20 000 ao ano
entre as dúas), seguidas a moita distancia de Ourense e Lugo (9000-10 000).
En calquera caso, Galicia é na actualidade a rexión española que máis retornados recibe desde o estranxeiro (Verdugo, 2003); só en 1999, os galegos representaban o 20% do total dos retornados desde o exterior.
Táboa 3. Baixas consulares con destino en
Galicia e Aragón por zonas de orixe, 2002
Resto de
Europa
2 204

Total
10 050

UE
1 634

4 321

610

1 170

18

167

2 331

18

7

622

115

111

7

10

377

–,

2

Ourense

1 569

339

379

2

30

804

3

12

Pontevedra

3 538

570

544

18

73

2 313

6

14

GALICIA
A Coruña
Lugo

ARAGÓN

África
45

América
América do Centro
do Norte
e Sur
280
5 825

Asia
27

Oceanía
35

776

254

58

35

49

366

13

1

Huesca

79

35

7

2

7

28

–,

–,

Teruel

57

15

1

2

4

35

–,

–,

Zaragoza

640

204

50

31

38

303

13

1

ESPAÑA

52 006

13 617

5 134

1 265

2 707

27 739

1 083

461

Fonte: Estadística de Emigración Asistida, MTAS. Elab. propia

Esta distribución pódese apreciar en parte na táboa 2, aínda que o volume actual de retorno en Galicia parece ser maior ao de anos pasados; na táboa
3 apréciase que a maioría de baixas consulares con destino en Galicia e Aragón
teñen a súa orixe en países europeos, e o que debemos interpretar como retornos desde América Central e do Sur, cuxo número aumentou rapidamente (con
Venezuela á cabeza, seguido de Arxentina, EE UU, Brasil, México e Uruguai).
Fronte a esas cifras (vid. Margolies de Gasparini, 1994), as referidas a Aragón
son sensiblemente menores; nesta rexión, ademais de predominar un retorno
procedente claramente de Europa, está fortemente concentrado na provincia de
Zaragoza, o cal pon en interdito o retorno a zonas rurais e pouco poboadas.
Fronte a estas cifras do Ministerio de Traballo, as ofrecidas pola EVR están
afectadas por un evidente subrexistro, explicable por algúns dos problemas
indicados ao falar das fontes de análise. A EVR dá un total de retornados maiores desde o estranxeiro entre 1988 e 2004 de 13 531 en Galicia e de só 670 en
Aragón. No que non hai tanto desacordo é nos países de procedencia dos retor[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (77-107) ]
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nados, á marxe de que se estean a producir certos cambios (alteracións) nos
países de procedencia. Ata hai uns anos Europa era o primeiro continente polo
lugar de orixe mentres que Suíza, Alemaña e Francia, que eran os principais países de procedencia, perderon agora importancia a favor dos americanos (vid.
táboa 3). Corroborando estes datos, os ofrecidos pola EVR só para retornados de
60 e máis anos sinalan que, en Galicia, América é o primeiro continente de procedencia en 1988-2004 (60,3%), seguido de Europa (38,2%); así Arxentina é o
país á cabeza dos de procedencia (21,2% do total de chegados do estranxeiro),
seguida por Venezuela (20,8%) e xa Suíza en terceiro lugar (11,1%).
As características dos retornados non son independentes do lugar de orixe.
Neste sentido, varios traballos realizados indican que as causas do retorno varían
segundo o continente de orixe, de xeito que os emigrantes europeos adoitan
regresar a Galicia tras a xubilación, mentres que os retornados procedentes de
América (sobre todo recentemente) regresan para continuar a súa vida laboral no
noso país; por tanto, existen importantes diferenzas entre os retornados europeos
e os americanos no que a idade e situación laboral se refire (Verdugo, 2003).
En Aragón, e a diferenza de Galicia, a maioría regresaron desde países
europeos (66,3%), mentres que só un 30,5% de América. Neste caso, Francia
(277 retornados con 60 e máis anos), Alemaña (65), Suíza (41), Andorra (19)
e Bélxica (18) son os principais países de procedencia.
Por último, tamén a distribución xeográfica do retorno nas provincias de
destino pon en evidencia importantes diferenzas e desequilibrios territoriais.
Así, A Coruña recibe case o 42% de todos os retornados de 60 e máis anos
que se deron de alta nalgún municipio galego no período 1988-2004, seguida en importancia por Pontevedra (28%), Ourense (17%) e Lugo (13%). Algo
semellante acontece en Aragón, onde ao protagonismo da provincia de Zaragoza (concentra o 57% dos retornados maiores da rexión), nin Huesca (24%)
nin Teruel (19%) conseguen facerlle sombra.
CONCLUSIÓNS

O retorno xerou en España un conxunto de traballos que, polo seu número, podería dicirse que son algo numerosos; porén, e tendo en conta a magnitude, duración, aumento e impacto do fenómeno, as achegas son desiguais,
no sentido de que non existe unha análise comparada da dimensión rexional e
demográfica realizada de forma global (Recaño, 2003). Non hai respostas, polo
momento, a preguntas tan sinxelas como se retornan máis os andaluces ou os
galegos, cal é a comunidade autónoma con maior intensidade de retorno ou que
grupos de idade retornan máis nas distintas comunidades autónomas.
0
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Con este traballo pretendeuse dar a coñecer algunhas características deste fenómeno en dúas rexións, de forma comparada, tendo en conta as súas
diferenzas. Tras iso, e nin moito menos dando o tema por pechado, poderíase
facer referencia a dous modelos de retorno distintos, en canto a que o retorno
de maiores non chegou á súa fin e o ciclo non se pechou; é máis, o volume de
retornados destas idades medra (de forma moito máis tímida en Galicia) e os
lugares desde onde se retorna son diferentes. Todas estas diferenzas xustifican
a referencia aos modelos distintos do retorno.
Viuse que o retorno tampouco se produciu unicamente desde o estranxeiro, senón que tamén o xerado noutras provincias españolas ou mesmo na mesma rexión (galega ou aragonesa) é numericamente moito máis importante.
Ademais, intúese que este fenómeno ten unha grande importancia territorial
a xulgar polo feito de que a volta non sempre se produce aos lugares de nacemento, senón a outros de maior tamaño demográfico e con maiores dotacións
de servizos e infraestruturas, esa é unha das razóns polas que os lugares de
destino son en ocasións poucos e están territorialmente moi concentrados.
Todo isto prodúcese cando o fenómeno migratorio está amosando
algunhas características que o diferencian notablemente dos producidos previamente; en concreto, os ocasionados polas persoas de máis idade amosan
trazos diferentes en canto a que se diversifican, varía o seu volume, composición e as características sociodemográficas dos emigrantes. Eses novos trazos dos emigrantes aprécianse nos movementos de retorno e, sobre todo, nos
da poboación maior. A medida que, como vimos, a importancia deste retorno aumenta, queda un gran camiño por avanzar na cuantificación (problemas
estatísticos) e medición do fenómeno; nin os datos ofrecidos polas diversas
fontes son uniformes, nin se conta con series representativas, pero ademais
da mellora dos aparatos estatísticos, pouco se analizaron as posibles tipoloxías
de retornados (en función de varios aspectos e factores), as súas características básicas (por exemplo a influencia do retorno na formación e preparación
profesional, na súa estrutura familiar…), as súas pautas espaciais (orixe e destino xeográfico, en relación con novas posibles motivacións no momento do
retorno), nin o impacto socioeconómico, cultural, político… que xeran ao seu
regreso e a súa reinserción social (actitudes, mobilidade social, etc.).
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RESUMO
Neste artigo estúdase o caso dun municipio rural da Galicia interior que se viu moi afectado
pola emigración dos seus habitantes, pero pola súa vez cunha importante corrente de retorno
nas dúas últimas décadas do século XX que deixou unha pegada importante neste municipio.
A través do estudo das historias de vida dos protagonistas, recollidas mediante entrevistas en
profundidade a emigrantes retornados, analizouse o impacto do capital emigrante nos seus
lugares de orixe, o tipo de investimentos e, en definitiva, o papel dese capital como factor de
desenvolvemento local.
Palabras clave: Emigración de retorno, historias de vida, desenvolvemento local, capital
emigrante, xeografía social.
ABSTRACT
This article examines the case of a rural municipality of inner Galicia that has not only been
greatly affected by the emigration of its inhabitants, but also with a substantial flow of return
in the last decades of the twentieth century that has left a heavy footprint on this town. By
studying the protagonists life stories, collected through in-depth interviews with returnees, we
examined the impact of migrant capital on their places of origin, the type of investment, and
ultimately, the role of capital as a factor for local development.
Keywords: Return migration, life stories, local development, migrant capital, social geography.
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1. INTRODUCIÓN

Este artigo é froito dunha investigación minuciosa levada a cabo no concello de Antas ao longo dos anos 2002 e 2003. A súa finalidade non era outra
máis que estudar o fenómeno da emigración de retorno na Galicia interior a
escala local. O motivo da elección deste concello foi, por un lado, a miña vinculación con este espazo e, polo outro, por tratarse dun municipio que se viu
moi afectado polos movementos migratorios ao longo da segunda metade do
século XX. Nas dúas últimas décadas deste período tiveron lugar neste espazo
numerosos retornos con investimentos nada desprezables nos seus lugares de
orixe, con impactos económicos e sociais considerables. Todo isto facía que o
concello de Antas se convertese nun pequeno laboratorio social para a realización de investigacións minuciosas no eido da emigración de retorno.
A fonte principal de información baseouse en cincuenta entrevistas en profundidade realizadas a emigrantes retornados residentes no concello de Antas.
Foi un traballo moi laborioso pola propia natureza da entrevista xa que se abarcaron moitos aspectos e tamén debido ao elevado número de entrevistas analizadas. Un factor que hai que ter moi en conta na realización das entrevistas é
a desconfianza dos emigrantes; de non establecer un ambiente agradable e de
confianza, é moi probable que os emigrantes oculten información que pode
resultar moi valiosa para o investigador, como por exemplo os investimentos no
país de destino e mais en Galicia. Na investigación levada a cabo no concello de
Antas, este factor viuse mitigado debido a que boa parte dos emigrantes entrevistados eran coñecidos e veciños meus e, pola súa vez, estes servíanme de enlace para localizar a máis veciños do concello que se decidiran a probar fortuna
como emigrantes noutros países. Os primeiros emigrantes entrevistados desempeñaron un papel moi importante para a localización de máis casos para entrevistar e, ademais, servíronme de grande axuda á hora de mitigar, na medida do
posible, ese ambiente de desconfianza mencionado.
O obxectivo xeral desta investigación era estudar a emigración de retorno
a escala local e analizar os seus efectos a nivel social, económico e urbanístico
nun municipio rural da Galicia interior. O ámbito cronolóxico marcado foi a
segunda metade do século XX debido a que a recollida de información baseábase en fontes orais a partir de entrevistas a emigrantes retornados, estudando os movementos migratorios non como un proceso estatístico documental
senón mediante a voz dos protagonistas, os propios emigrantes. Doutro lado,
a cronoloxía establecida debeuse a que na segunda metade do século XX tiveron lugar importantes saídas de poboación para o continente americano e
mais para o europeo e as comunidades autónomas españolas máis industria0

[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (109-133) ]

Os impactos socioeconómicos da emigración de retorno en Galicia

lizadas. Foi tamén neste período cando se produciu un cambio de tendencia,
que orixinou importantes correntes de retorno, e como consecuencia considerables transvasamentos de capital que tiveron unha importancia considerable
na economía deste concello. Na Galicia interior, e no caso concreto do concello de Antas, todos estes aspectos agudízanse debido a que os movementos
migratorios tiveron unha especial incidencia así como os de retorno coas súas
correspondentes consecuencias.
Entre os obxectivos específicos están, dunha banda, resaltar a forte incidencia dos movementos migratorios no concello de Antas de Ulla, estudando os
movementos de retorno, a súa nova localización, a súa inserción na sociedade
local e no mercado laboral, etc. Pola outra, analízase e cartográfase a pegada do
capital dos emigrantes retornados no desenvolvemento económico e urbanístico
da vila de Antas. Na segunda metade do século XX, foron moitos os veciños deste concello da Galicia interior que se viron obrigados a emigrar, ben por puros
motivos de subsistencia ou ben para poder aumentar os seus ingresos e aspirar
a mellorar a súa calidade de vida. A medida que se ían producindo os retornos,
o capital da emigración foi quedando patente tanto no desenvolvemento económico do concello, como no crecemento urbanístico da vila de Antas.
É a miña intención conseguir que os resultados desta investigación poidan
servir para tomar conciencia da importancia que pode ter o capital emigrante,
sobre todo se é investido de forma racional e proveitosa (feito que non sempre
ocorre), para impulsar o desenvolvemento económico e social destes espazos.
2. METODOLOXÍA

Para estudar o fenómeno da emigración de retorno no concello de Antas
seguín as técnicas cualitativas de investigación en xeografía social de García
Ballesteros (1998) baseadas en entrevistas. Para levar a cabo esta investigación
realicei un total de cincuenta entrevistas a emigrantes retornados no concello
de Antas. O primeiro paso seguido foi a localización dos emigrantes retornados e, para iso, decidín facelo mediante pescudas orais. Foron amigos e coñecidos meus os primeiros emigrantes entrevistados e os que me informaron
acerca de máis emigrantes retornados no concello. Deste xeito, foise creando unha cadea en que os propios protagonistas me ían proporcionando máis
casos en relación cos fluxos de retorno. Moitos destes emigrantes eran coñecidos meus, o que facía máis doada a recollida de información; nestes casos
había nas entrevistas un total ambiente de confianza. Para os entrevistados que
non me coñecían, decidín acudir á axuda de persoas que tiveran relación con
eles e así manter sempre, na medida do posible, ese ambiente de confianza
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para poder conseguir a maior cantidade de datos posibles. Pero, a pesar disto,
é preciso ter en conta que estamos ante fontes orais e estas teñen as súas limitacións. Por un lado hai sempre, en maior ou menor medida, unha certa carga de subxectividade na información e, polo outro, a variación na calidade e
cantidade da información recollida dependen da capacidade de colaboración
por parte dos entrevistados.
Foron moitas as dificultades que se tiveron durante a fase de recollida de
datos. A pesar de tratarse de persoas coñecidas, directa ou indirectamente, o fluxo
de información non foi sempre o óptimo e tiveron que deixarse de lado algúns
aspectos de moito interese pola imposibilidade de obter información
algunha mediante as fontes orais. É o caso do capital aforrado que posúen os
emigrantes retornados nas entidades bancarias e que podería ser investido de
maneira produtiva. A este respecto poderían levarse a cabo investigacións moi
interesantes sobre a cuantificación do capital emigrante enviado a Galicia, o
investido nos seus lugares de procedencia e o acumulado nas entidades financeiras, o que requiriría unha investigación por si mesma.
O modelo de entrevista empregado para a recompilación de datos acerca
das características da emigración de retorno en Antas componse de dous bloques; un deles fai referencia ao perfil demográfico dos emigrantes e o outro ao
perfil socioeconómico. No bloque dedicado ao perfil demográfico inclúense
nove cuestións relacionadas co emigrante e o seu ámbito familiar (nome, idade, sexo, etc.). En canto ás cuestións que se recollen no bloque dedicado ao
estudo do perfil socioeconómico, abranguen a maior parte da entrevista, e este
é o que maior información achega. Consta de vinte e nove cuestións relacionadas co motivo da partida, o lugar de procedencia, o país de destino, a súa vida
laboral, as súas relacións sociais e a integración na cultura do país de destino;
outras, orientadas ao retorno, os motivos do regreso a Galicia, os investimentos, a súa situación laboral actual e, finalmente, algunhas máis que complementan e afondan nos aspectos xa comentados.
3. OS ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Dado que nesta investigación se estuda o fenómeno da emigración de retorno nun concello rural da Galicia interior, indaguei acerca das investigacións realizadas que tiñan como finalidade o estudo da emigración de retorno en Galicia,
co fin coñecer a metodoloxía empregada para levalas a cabo, os obxectivos propostos e as conclusións obtidas. Para tal fin realicei unha busca exhaustiva nos
fondos bibliográficos da Universidade de Santiago de Compostela, rastreando
nas bases de datos empregando distintas palabras chave. Ademais das investi

[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (109-133) ]

Os impactos socioeconómicos da emigración de retorno en Galicia

gacións que facían referencia á emigración de retorno en Galicia, que non son
moi numerosas, decidín analizar outros estudos relacionados cos movementos
migratorios dos galegos, tanto aqueles que se centran no estudo dun tipo específico de migración (emigración cara a América Latina ou o Continente Europeo), como aqueles estudos que tratasen o tema da emigración dende unha
perspectiva máis xeral e que poden ser empregados como manuais de consulta
en distintas ramas do ensino universitario. Os motivos que xustifican esta análise bibliográfica non son outros máis que ofrecer unha visión xeral e conxunta do
que foron os movementos migratorios dos galegos ao longo do século XX e, en
especial, os que tiveron lugar na súa segunda metade, cuxos destinos principais
foron países latinoamericanos e, posteriormente, os países europeos máis industrializados necesitados de man de obra escasamente cualificada.
Teño que salientar que son poucos os estudos realizados que traten o
tema da emigración de retorno en Galicia. Un dos autores máis destacados que
investigou sobre este tema foi Álvarez Silvar (1997). Pódese dicir que foi o pioneiro en levar a cabo unha investigación sobre os movementos migratorios de
retornados en Galicia e sobre todo porque non se trata dunha investigación de
«gabinete» senón que a base da información está na entrevista en profundidade a emigrantes retornados. Deste xeito pódese chegar a comprender como
se producen as migracións a partir dos testemuños orais contados polos propios protagonistas, explicando como a viviron, a súa integración sociocultural
e laboral nos países de destino, etc.
Álvarez Silvar na súa investigación estuda o proceso migratorio dos galegos
dende o momento da partida ata que deciden regresar de novo a Galicia. Amosa interese por coñecer cal era a situación dos emigrantes nos países de destino
(tanto no caso americano como europeo), o traballo, o aforro, as redes de emigrantes, o idioma (no caso da emigración europea), a cuestión dos fillos, etc.
Tamén se interesa por coñecer cales foron os factores desencadeantes que fixeron posible o retorno, así como a inserción laboral dos emigrantes que voltan,
a situación da muller ao retornar, etc. Silvar diferencia tres tipos de emigrantes
retornados: os que teñen o retorno previsto, os forzados e os inadaptados.
Outro dos autores que investigou sobre a emigración de retorno en Galicia foi Rodríguez González (1998). No seu artigo «A emigración de retorno nas
pequenas cidades galegas» expón a incidencia dos emigrantes retornados nos
seus lugares de orixe e o seu papel como estímulo de desenvolvemento para as
pequenas cidades galegas. Tamén amosa a outra cara da moeda, o forte impacto
espacial e demográfico para as áreas rurais galegas que foron a principal fonte de
emigrantes e que se viron afectadas por un forte proceso de despoboación e avellentamento. Neste artigo o autor expón exemplos locais da incidencia do retorno tanto dende o punto de vista demográfico como económico.
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Noutros casos, estamos ante investigacións en que se estuda o retorno
dos emigrantes nun espazo e cuns obxectivos concretos tales como os factores
que motivaron aos emigrantes a regresar a Galicia e a súa integración social e
laboral. É o caso de Rodríguez Gómez (1999), que investiga o retorno da emigración galega de Venezuela dende mediados do século XX ata a actualidade e
expón os factores que motivaron o retorno deste país latinoamericano, e Marchena Rodríguez (2000), que estuda a emigración de retorno na comarca do
Carballiño coa finalidade de coñecer a situación real dos emigrantes retornados e a integración social e laboral das súas familias.
Un estudo máis de interese en relación coa emigración de retorno en
Galicia é o de Precedo Ledo e Doval Adán (1987). Nel poñen en relación as
iniciativas locais e a innovación rural en Galicia co retorno de emigrantes.
Parten da premisa de se o retorno de emigrantes podía actuar como un factor renovador das estruturas económicas do medio rural. A metodoloxía que
empregan baséase na recollida de información mediante enquisas repartidas
por sesenta e catro localidades da xeografía galega. Como conclusión, segundo os autores e no que se refire a emigrantes retornados, estes non supuxeron, como se presumía, un factor de modernización rural e tan só se limitou á
construción de novas vivendas.
Para rematar coa revisión bibliográfica da emigración de retorno en Galicia,
hai que citar a memoria de licenciatura de Martínez Rodríguez (1999), que estuda a emigración de retorno feminina do Reino Unido á cidade da Coruña empregando fontes orais. Por un lado analiza a demografía e socioeconomía da comarca
coruñesa e fai referencia á emigración cara ao continente europeo e enmarca nela
a emigración ao Reino Unido. Polo outro leva a cabo o estudo das entrevistas, as
experiencias vividas polas mulleres emigrantes no país de destino.
A modo de síntese debo dicir que son poucos os estudos que tratan o
tema da emigración de retorno en Galicia. Convén destacar aquelas que teñen
a súa principal fonte de datos nas entrevistas en profundidade a emigrantes
retornados, que indagan sobre as súas vivencias no país de destino, o éxito ou
fracaso na emigración, os seus investimentos, as segundas xeracións e o seu
posible retorno, etc. No estudo sobre os movementos migratorios é frecuente que se deixen de lado os propios protagonistas, os emigrantes, limitándose
a analizar datos cuantitativos sobre o volume de emigrantes nun determinado
período cronolóxico, os países de destino implicados, os períodos de maior
auxe, etc.; en definitiva, investigacións de «gabinete» que non teñen en conta
as propias vivencias dos emigrantes.
En relación aos estudos que tratan o fenómeno da emigración cun carácter xeral, Bertrand (1992), na súa obra sobre a poboación de Galicia, analiza os
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campos migratorios dos galegos estudando o declive da emigración transoceánica con dirección a países do continente europeo. Fai fincapé na emigración
a Suíza, República Federal Alemá e Francia debido ao volume de galegos acollidos por estes países e estuda, para cada un deles, o período de maior pulo
emigratorio, o tipo de emigración (familiar ou individual), etc.
Núñez Seixas (2001) no seu ensaio La emigración: Galicia en el mundo mostra a importancia do fenómeno da emigración en Galicia xa dende comezos do s.
XVIII e a visión dos diversos autores contemporáneos sobre os motivos que levaron aos galegos a emigrar, os cales van dende o desequilibrio entre a poboación
e recursos ata o afán de aventura e riqueza no exterior. Este autor toca o tema da
inserción laboral dos galegos que emigraron a Latinoamérica, o papel que desempeñaron as redes microsociais no transvasamento de poboación cara a este continente e a aparición de destinos moi pouco frecuentes na etapa da emigración
galega cara ao continente americano. Tamén expón o que foi a emigración galega
cara a países europeos, os principais destinos e as súas características no referente á súa estacionalidade, emprego e condicións sociais. Remata cunha valoración
sobre o prexuízo ou beneficio da emigración galega tanto dende o punto de vista cultural como económico e social.
Hernández Borje (1992) en «Factores de atracción en los países de destino» clasifica os factores de atracción en dous grupos; por unha parte, os países nos cales son as medidas de carácter legal as que estimulan a entrada de
inmigrantes e, pola outra, os países que atraen poboación debido ás boas condicións socioeconómicas das que gozan. Estuda estes dous grupos de factores
de atracción nos principais países de destino nas décadas centrais do século
XX, que foron principalmente Arxentina, Venezuela, Brasil e Uruguai.
No tocante aos estudos que trataron a emigración galega cara ao continente americano, existe unha abundante produción científica. Ramón Villares
(1996) na súa obra Historia da emigración galega a América estuda as características e consecuencias da emigración galega cara a América e establece tres
fases neste tipo de emigración dende o século XVI ao XX. A primeira fase correspóndese coa emigración galega na época colonial, entre os séculos XVI e XVIII.
No século XIX distingue entre a emigración clandestina, que coincide coa primeira metade de século, e a emigración legal, que vai dende 1880 a 1930. A
seguinte fase correspóndese co período de crise e exilios, que vai dende 1930
a 1945; e a última delas fai referencia á repunta da emigración galega cara a
América, que comprende o período entre 1946 e 1960.
Eiras Roel (1992) no artigo titulado «La emigración gallega a las Américas en los siglos XIX y XX. Nueva panorámica revisada» fai unha estimación global sobre a emigración española e galega entre 1830 e 1960 e deixa en evidencia
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a superioridade desta última dentro do contexto español. Analiza os países de
destino dos emigrantes galegos e españois e a tipoloxía das migracións en que se
enmarca o emigrante galego cara a América como modelo de emigrante asalariado urbano. Eiras Roel pon en relación os movementos migratorios dunha rexión
coas súas características demográficas e observa como aumenta o crecemento
vexetativo nos países europeos debido ao descenso considerable da mortalidade
a finais do século XIX (1ª transición demográfica), sendo este factor o desencadenante dos grandes movementos migratorios cara ao Novo Continente.
Ferrás Sexto (2000) na súa investigación «Desde Avión para Jalisco, historia y perfil socioeconómico de la emigración gallega hacia México en la segunda mitad del siglo XX» presenta unha aproximación ao perfil social, cultural e
económico da colectividade galega procedente dos municipios ourensáns de
Avión e Beariz asentada no Estado de Jalisco, en México. Resalta a importancia cualitativa dos emigrantes galegos ata o punto de ser cualificada como priviliexada dentro das características xerais da emigración española cara a este país.
Segundo o autor, os galegos establecidos na cidade de Guadalajara e a súa área
metropolitana, capital do Estado de Jalisco, ocúpanse en actividades de hostalaría, construción e comercio de mobles. Destaca que os galegos son especialmente coñecidos por monopolizar os chamados «hoteles del amor» ou moteles.
O motivo deste monopolio radica na rendibilidade económica desta actividade
debido a que podían alugar varias veces no día a mesma habitación. A situación
socioeconómica dos emigrantes galegos en Guadalajara é boa, xa que a maioría
dos cabezas de familia son empresarios, pero o seu nivel cultural, salvo excepcións, é baixo. Ferrás afirma que os galegos afincados en México teñen unha forte vinculación coas súas aldeas e parroquias de orixe, caracterizando este tipo
de emigración como «golondrina»; durante o inverno residen en México e no
verán fano nas súas respectivas parroquias de Avión e Beariz en Galicia. Segundo
o autor, as comunidades locais de partida dos emigrantes son totalmente dependentes das divisas da emigración e dos subsidios públicos.
García Domínguez (1999) estuda o caso atípico de Perú como país de
destino na emigración galega a Iberoamérica e nomea algúns dos seus trazos
máis destacados. A autora expón o caso dun destacado emigrante galego afincado en Perú, que mediante redes informais de emigrantes fixo que veciños e
veciñas de varios concellos da Costa da Morte elixiran este país como principal destino no Novo Continente.
Vázquez González (1995) estuda a función das redes sociais informais
na emigración galega a América. O autor nesta investigación amosa como se
orixinaron as redes sociais de emigrantes e como tiña lugar a transferencia da
información (ben por correspondencia ou mediante a información que pro6
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porcionaban sobre o país de destino os emigrantes retornados). Analiza tamén
o papel destas cadeas migratorias na reagrupación familiar e a inserción económica e social dos novos emigrantes.
As publicacións existentes sobre a emigración galega a Europa son pouco
numerosas en comparación coa ampla produción bibliográfica que estuda a
emigración transoceánica. Segundo Hernández Borje (2002), o Reino Unido é
o país que conta cun maior número de traballos, séguelle Suíza e Alemaña, xa
que foron estes os principais países de destino da emigración galega ao continente europeo.
Dado que nesta investigación non se pretende analizar toda a bibliografía
existente referente á emigración galega a Europa, senón expoñer unha visión
xeral do que foi o proceso migratorio, decidín analizar a produción científica
de tres autores (Durán Villa, De la Campa Montenegro e López González) que,
a pesar de estudar as migracións de galegos a países europeos, as metodoloxías
empregadas e os obxectivos propostos son ben distintos. O motivo polo que
escollín estes autores xira arredor da intención de amosar os diferentes métodos e obxectivos propostos no estudo da emigración galega a Europa.
Durán Villa (1985) na súa investigación La emigración gallega al Reino
Unido estuda a evolución e as características da poboación galega, a súa composición por idade, sexo e estado civil e a distribución espacial dos emigrantes
no país de destino e nas súas rexións de procedencia. Fai referencia tamén á
normativa inmigratoria do Reino Unido, aos convenios subscritos con España
e mais á política social británica. Remata coa análise dos envíos de capital dos
emigrantes galegos afincados no Reino Unido. Estuda a emigración a Europa
dende un punto de vista cuantitativo e a partir de datos estatísticos sen entrar
en analizar as vivencias dos emigrantes.
Campa Montenegro (1989) no artigo «A emigración galega na América e
Europa: estudio comparado» comeza cunha breve introdución do fenómeno
migratorio cara aos países americanos e europeos. Neste caso tampouco entra
a analizar as vivencias dos emigrantes senón que vai establecendo as principais
diferenzas entre as dúas correntes migratorias dende o punto de vista económico, social, cultural e político.
A investigación de Rosa María López González (1999) «A emigración a
Europa no Saviñao» estuda o fenómeno da emigración dun xeito cualitativo,
baseando a recollida de información en fontes orais. Trátase dun estudo en
profundidade a nivel local que, mediante entrevistas a emigrantes retornados,
amosa a historia da emigración contada polos propios protagonistas, as súas
vivencias, a adaptación ao país de destino, investimentos, etc. O seu estudo
componse de dous bloques diferenciados. No primeiro analiza os efectos da
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emigración a través da historia no concello do Saviñao e o segundo compono
a transcrición das entrevistas e o cuestionario base utilizado.
4. EMIGRACIÓN DE RETORNO NA GALICIA INTERIOR. ESTUDO
DE CASO NO CONCELLO DE ANTAS DE ULLA

Para estudar a emigración de retorno no concello de Antas, realicei cincuenta entrevistas a emigrantes retornados nados no concello de Antas co
fin de investigar acerca dos destinos emigratorios, os motivos de partida, a
duración do período emigratorio, as súas vivencias, os motivos do retorno, os
investimentos tanto nos países de destino como en Galicia, etc. Logo dunha
análise minuciosa dos resultados, decidín dividir a exposición destes en tres
apartados en función dos destinos elixidos; a emigración a Latinoamérica, a
emigración cara a países europeos e a emigración cara a outras comunidades
autónomas españolas.
4.1. A emigración a Latinoamérica
A emigración constitúe un dos trazos máis característicos da sociedade
galega e influíu decisivamente tanto na súa demografía, como na economía e
na cultura. A emigración cara a Latinoamérica ten o seu momento culminante dende a segunda metade do s. XIX, ata a década dos anos trinta no século
XX. Coa crise económica do 1929, os movementos migratorios víronse interrompidos debido á grave situación económica dos países de acollida, os cales
adoptaron unha política restrictiva respecto á entrada de estranxeiros. Dende 1929 a 1946 hai un notable descenso do número de emigrantes por mor
da Guerra Civil española e a política migratoria restrictiva do Goberno franquista. A partir de 1940, as cifras de saídas de emigrantes vanse recuperando,
entre estas as que tiveron como destino os países latinoamericanos; é a chamada «segunda vaga migratoria». As causas deste novo rebrote migratorio puideron ser debidas á apertura das fronteiras para a saída de emigrantes de España
(García Domínguez, 1999), que se viu interrompida a finais da década dos
anos cincuenta ao se rexistrar un declive irreversible da emigración a América. Este feito produciuse ao mesmo tempo que comezaban a ter certo pulo os
movementos migratorios cara a países europeos con gran demanda de man de
obra (Hernández Borje, 1990).
Dos cincuenta casos entrevistados no concello de Antas a emigrantes
retornados, sete deles emigraron a Latinoamérica. Todos partiron na década dos anos cincuenta e a duración do período emigratorio foi variable, aínda
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que se podería calificar de longa a diferenza da emigración cara a países europeos. A maioría dos casos de emigrantes a Latinoamérica tiveron un período
emigratorio longo, cunha frecuencia de visita a Galicia curta debido á distancia e o custo da viaxe. Por norma xeral, emigraba un membro do matrimonio
e logo reclamaba ao que quedaba en Galicia ou, incluso, casaban por poderes
unha vez asentado un deles no país de destino. A proba de que esta foi unha
modalidade frecuente de entrada no país de destino está en que, dos sete casos
entrevistados no concello de Antas, tres deles empregaron esta vía.
No que se refire á situación social e laboral en Galicia antes de partir, hai
unha grande homoxeneidade nos casos entrevistados, tanto nos que o fixeron
para América Latina como para os emigrantes que o fixeron cara a países europeos. Neste punto creo que é importante destacar a desigualdade entre sexos
a este respecto. No caso das mulleres, podemos dicir que a gran maioría estaban na mesma situación; axudaban nas labores do fogar, no traballo da terra e
aprendían a coser. No caso dos homes, o abanico de posibilidades de emprego
era maior, aínda que a súa situación económica e laboral era bastante precaria.
O traballo na terra era o máis frecuente, e a isto uníaselle o traballo a xornal
de canteiros, carpinteiros, poceiros e albaneis. A situación económica non era
moi boa e a única alternativa era a emigración. No caso das entrevistas a emigrantes cara a Latinoamérica no concello de Antas, a todos eles o motivo que
os levou a emigrar foi a escasa posibilidade de empregarse de non ser na agricultura e cuns salarios ridículos.
O motivo da elección do país de destino está condicionado pola presenza de veciños xa emigrados ou, mesmo, propios familiares que se aventuraron antes a intentar acadar unha mellor posición económica e social noutros
países. Dos casos entrevistados, catro deles emigraron por mediación e axuda
de amigos e veciños, ben do propio concello de Antas ou dos limítrofes; nos
outros tres casos foi por mediación directa de familiares. Isto vén a ratificar a
forte tradición migratoria que ten o concello de Antas e a existencia de numerosas redes microsociais que favoreceron o proceso migratorio.
En canto á situación sociolaboral nos países de destino, hai que destacar
que os primeiros anos eran os de peores condicións e menores salarios. Os primeiros empregos gardaban, na maior parte dos casos, moita relación co traballo
que desempeñaban en Galicia. O primeiro emprego das mulleres no país de destino acostumaba estar relacionado co servizo doméstico ou a costura, empregábanse en casas particulares e en empresas de confección. Os homes traballaban
de albaneis, carpinteiros e tamén de empregados no servizo doméstico. A medida que ían adaptándose, accedían a postos de traballo mellor remunerados e, se
conseguían aforrar algún diñeiro, aventurábanse a abrir o seu propio negocio ou
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a crear a súa propia empresa, ben con titularidade propia ou ben en sociedade.
Dos sete casos entrevistados no concello de Antas que emigraron a Latinoamérica, chegaron a crear a súa propia empresa e traballar por conta propia cinco
deles, é dicir, máis do setenta por cento dos casos entrevistados.
Un aspecto moi importante en relación cos movementos migratorios son
as segundas xeracións. Na emigración cara a América Latina, a maior parte
dos emigrantes tiveron fillos unha vez asentados no país de destino e, de telos
antes de emigrar, esperaban a conseguir unha posición económica estable no
país de destino para poder levalos con eles. Os fillos de emigrantes fixeron
que moitos destes decidisen atrasar ata o último momento o retorno a Galicia, incluso seguen tendo certo contacto co país de destino debido á presenza dos fillos nel.
Na emigración a Latinoamérica, debido á longa estadía nos países de destino e a incerteza á hora de retornar a Galicia, os emigrantes fixeron numerosos investimentos, dende mercar vivenda ata crear a súa propia empresa.
Dos sete casos entrevistados, soamente un deles non fixo investimento ningún debido á súa curta estadía e a pretensión inicial de non estar moitos anos
fóra da terra natal. Nos seis casos restantes, os investimentos foron cuantiosos
e cando decidiron retornar a Galicia venderon todas as súas pertenzas e trasladaron os seus aforros á súa terra natal, investindo en bens inmobles e negocios (ver figura 1).
Os investimentos dos emigrantes galegos en países latinoamericanos
foron moi importantes, dende mercar a súa vivenda, investir en bens inmobles
(pisos ou apartamentos para o alugamento) ata crear as súas propias empresas.
Todo este capital investido foi recuperado na medida do posible e trouxérono
con eles cando decidiron regresar a Galicia definitivamente.
4.2. A emigración cara a países europeos
A partir da década de 1960, os destinos europeos e tamén peninsulares
comezan a substituír os americanos debido á oferta de emprego na Europa
industrializada. Os principais destinos europeos foron Suíza, Alemaña, Francia e Gran Bretaña. A diferenza da emigración cara a países europeos en relación á latinoamericana está en que a europea tivo un carácter máis temporal
e cun maior índice de retorno. Os traballos desempeñados tamén van variar,
nos países europeos están relacionados co sector secundario (industria fabril e
construción) en postos de media e baixa cualificación.
Na década dos anos oitenta prodúcese unha inversión das correntes emigratorias en Galicia, nun principio produciuse unha forte diminución destas,
0
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Figura 1: A influencia do capital da emigración a Latinoamérica.
Antas de Ulla, núcleo urbano, 2000

Influencia do capital da emigración
na estrutura urbana

Fonte: Elaboración propia a partir de fontes orais, foto aérea e cartografía 1:2.000

que foi dando paso a outra de retorno. Pódense establecer tres tipos de emigrantes retornados: os que tiñan o retorno previsto, os que retornan forzosamente e os retornados inadaptados (Álvarez Silvar, 1997). Esta corrente de
retorno que se vén producindo con máis intensidade dende a década de 1980
tivo e segue a ter na actualidade fortes pegadas socioeconómicas nas distintas
vilas e cidades galegas.
Dos cincuenta casos entrevistados no concello de Antas a emigrantes
retornados, vinte e cinco deles fixérono para distintos países europeos. No
caso concreto do concello de Antas e tendo en conta a mostra recollida, foron
cinco os países elixidos como destino emigratorio, Francia, Bélxica, Suíza, Alemaña e o Reino Unido. Pero non tiveron a mesma importancia no que se refire ao número de emigrantes acollidos, o Reino Unido, Suíza e Francia foron
os de maior representación. Dos vinte e cinco casos entrevistados, nove deles
elixiron o Reino Unido como país de destino, sete emigraron a Suíza, seis a
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Francia, dous a Alemaña e un a Bélxica. Con estes datos podemos intuír que
os principais países de destino europeos, para o caso concreto do concello de
Antas, foron o Reino Unido, Suíza e Francia.
A duración do período emigratorio varía segundo os países, aínda que foi
menor que para os galegos que elixiron países latinoamericanos como destino emigratorio. Dos cinco países que compoñen a mostra de entrevistas, o de
maior duración foi Alemaña, cunha estancia media de 36,5 anos. A excepción
deste país de destino, a emigración cara a países europeos podemos clasificala de curta duración en relación á emigración cara a países latinoamericanos.
O período medio de estancia no país de destino é de 8,6 anos para emigrantes con destino ao Reino Unido, 10 anos para os que emigraron a Bélxica, 10,5
para emigrantes cara a Francia e 12,2 anos no caso de Suíza.
A situación económica e social dos emigrantes antes de partir non difire
dos que marcharon para Latinoamérica. No caso dos homes, traballaban nos
labores do campo ou ben se dedicaban a profesións tales como carpinteiros,
canteiros, albaneis ou xastres principalmente. No caso das mulleres, a maioría
dedicábanse aos labores do fogar e a traballar na terra. Os ingresos que conseguía acadar un matrimonio con esta dedicación na Galicia de finais dos anos
sesenta eran moi reducidos e o traballo moi esgotador. Esta situación obrigaba os galegos a buscar novos destinos, coa ilusión de mellorar as súas condicións de vida.
O motivo da elección do país de destino, neste caso igual que o foi para
os emigrantes con destino cara a Latinoamérica, veu dado pola presenza de
veciños ou familiares presentes neste, que convenceron e axudaron a conseguir contratos de traballo e facilitar os trámites para poder entrar no país.
Unha vez instalados, por norma xeral, o máis difícil de superar era o idioma e
secundariamente a comida nos primeiros anos de estadía. O que máis botaban
en falta de Galicia era a súa familia, especialmente nos casos que tiñan os fillos
a cargo dos avós. Na emigración cara a países europeos era algo moi habitual
deixar os fillos en Galicia xa que, se querían traballar os dous membros do
matrimonio e aforrar o máximo posible, non podían levalos con eles. Isto fixo
que en boa medida moitos dos emigrantes adiantaran a data de retorno definitivo a Galicia. Dos vinte e cinco casos entrevistados que emigraron a países
europeos a finais da década dos sesenta, en nove deles deixaron os seus fillos
en Galicia a cargo dos avós. Este foi un dos factores que condicionou a curta
duración do período emigratorio neste tipo de emigrantes.
Outro aspecto que hai que ter moi en conta nos movementos migratorios
son as segundas xeracións. No caso de emigrantes con destino a países europeos, os fillos que deixaban a cargo dos avós en Galicia tiveron un papel moi
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importante á hora de que os seus pais tomasen a decisión de retornar definitivamente. Era frecuente que moitos matrimonios galegos decidisen emigrar
logo de ter familia en Galicia; como levar os seus fillos con eles lles era moito
máis difícil se querían traballar os dous membros do matrimonio, deixábanos
en Galicia para traballar e aforrar todo o que puidesen e así regresar o antes
posible e estar cos fillos e o resto da familia.
Na mostra de cincuenta entrevistas recollidas no concello de Antas, dos
vinte e cinco casos que optaron por emigrar a países europeos, vinte deles tiveron fillos, ben nos respectivos países de destino, ou ben en Galicia antes de
emigrar. De tratarse deste último caso, o retorno a Galicia adoita ser prematuro e a estancia no país de destino curta. No caso de que os emigrantes tivesen
os fillos no país de destino, o período de estancia aumenta considerablemente, con poucas probabilidades de que as segundas xeracións retornen cos seus
pais. Estes pola súa vez non perden o contacto total co seu país de destino
debido á presenza nel dos seus fillos.
Na emigración a países europeos, os investimentos nos países de destino son practicamente nulos. Dos vinte e cinco casos entrevistados no concello
de Antas que escolleron países europeos como destino, tan só dous deles fixeron investimentos relevantes, é dicir, soamente o oito por cento. No resto dos
casos, os investimentos nos respectivos países de destino foron nulos, todo o
que conseguían aforrar enviábano e investíano en Galicia. Todo isto vén dado
pola pretensión inicial dos emigrantes de retornar a Galicia o antes posible
unha vez que conseguían unha suma de diñeiro considerable para investir en
Galicia e mellorar a súa calidade de vida (ver figura 2). Hai que destacar que
os investimentos no país de destino non gardan relación ningunha coa duración do período emigratorio, xa que varios emigrantes que estiveron máis de
trinta anos no país de destino vivindo sempre de aluguer non chegaron a mercar vivenda propia.
Os investimentos de emigrantes galegos en países europeos foron moi
pouco importantes en relación aos emigrantes con destino a Latinoamérica.
Débese en boa medida ao propio perfil do emigrante europeo, con intención
de estar pouco tempo no país de destino, conseguir algúns aforros e investilos en Galicia coa finalidade de mellorar o seu nivel de vida. No caso de habelos, unha vez tomada a decisión de regresar a Galicia definitivamente, venden
todas as súas pertenzas nos países de destino. Os investimentos en Galicia
están relacionados coa apertura de diversos negocios na vila de Antas, tales
como cafetarías, tendas de alimentación, téxtil, e noutros casos optan por continuar coa actividade agrogandeira mercando novas terras e maquinaria para
modernizar e aumentar os beneficios das súas explotacións.
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Figura 2: A influencia do capital da emigración a Europa.
Antas de Ulla, núcleo urbano, 2000

Influencia do capital da emigración
na estrutura urbana

Fonte: Elaboración propia a partir de fontes orais, foto aérea e cartografía 1:2.000

4.3. A emigración cara a outras comunidades autónomas españolas.
Os casos do País Vasco e Cataluña
A partir de 1950, coa inxección económica por parte dos Estados Unidos,
a economía española iniciou o seu contacto coa economía capitalista occidental,
que estaba entrando nunha etapa de forte expansión. A industrialización experimentou un importante crecemento, nas cidades aumentou o número de postos de traballo e comezaron a producirse vagas de inmigrantes procedentes das
áreas rurais a instalarse nos barrios periféricos das grandes cidades. O crecemento económico transformou profundamente a estrutura do país, produciuse
un importante desenvolvemento industrial e urbano, unha diminución do peso
relativo do sector primario e un aumento do nivel de vida medio do país.
Todos estes factores fixeron que as comunidades españolas máis desenvolvidas e cunha oferta de emprego maior tivesen unha certa atracción para os galegos
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que ansiaban conseguir unhas condicións de vida mellores. Polo tanto, a partir
de comezos dos anos sesenta, os destinos peninsulares competirán cos europeos,
coa vantaxe da proximidade xeográfica e de evitar ter que saír do país.
No caso do concello de Antas, detectouse un novo destino entre os emigrantes galegos ademais do Continente Americano e os países europeos. Foron
outras zonas españolas, das cales destacan o País Vasco e Cataluña. Das cincuenta entrevistas das que se compón a mostra, en dez dos casos elixiron
como destino migratorio ben o País Vasco ou Cataluña, o que supón o 20%
dos entrevistados. Non tiveron o mesmo peso no que se refire á acollida de
emigrantes, sendo o País Vasco a comunidade con máis aceptación á hora de
elixir o destino migratorio.
Se analizamos as datas de saída cara a estas dúas comunidades autónomas,
case todos os casos se centran na década dos anos sesenta, coincidindo coas
datas de saída dos galegos que emigraron para outros países europeos. Esta coincidencia cronolóxica ten unha explicación lóxica e foron varios os motivos que
levaron aos galegos a escoller como destino ben países europeos ou ben as zonas
do Estado máis industrializadas (Cataluña, País Vasco e Madrid).
Como se veu comprobando ao longo desta investigación, as redes informais de emigrantes, ben fosen veciños, amigos ou familiares, desempeñaron
un papel moi importante á hora de elixir o país de destino. Dos dez casos
entrevistados que emigraron ao País Vasco ou Cataluña, en seis deles foi por
mediación directa de familiares, frecuentemente irmáns, e nos catro restantes
foi por mediación de veciños e amigos xa emigrados. Con estes datos queda
evidente a forte pegada da emigración nas familias galegas, era moi frecuente
que moitos dos irmáns, ante a dificultade de saír adiante en Galicia, se visen
obrigados a emigrar fose cal fose o destino.
Pero no caso que estamos a estudar foron outros factores os que fixeron
que os emigrantes se decantasen por un ou outro destino. Por un lado está a
barreira da distancia; tendo boas posibilidades de acadar unha mellor posición
socioeconómica, os destinos peninsulares eran máis apetecibles. Esa proximidade física animaba máis os emigrantes xa que podían viaxar á súa terra natal
sempre que quixesen e o traballo llelo permitise sen un custo excesivo. Por
outro lado, non tiñan que enfrontarse a un país distinto, con outra cultura e
un novo idioma. Dada a proximidade do seu destino, os emigrantes facían
varias viaxes a Galicia cada ano.
O período medio de estancia no caso destas dúas comunidades é moi elevado (incluso superior que os que emigraron para América Latina), sitúase nos
trinta anos no caso de Cataluña e nos vinte e dous para o País Vasco. Parten
con pretensións moi distintas que os que emigraron para os países europeos,
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neste caso a intención dos emigrantes é estar unha longa tempada, ata alcanzar
a idade da xubilación ou mesmo nunca regresar de xeito definitivo. Os emigrantes encóntranse a gusto, viaxan a Galicia coa frecuencia que desexan xa
que a distancia non era un impedimento insalvable. Parten familias enteiras,
pais e fillos, sen deixar estes a cargo dos avós, como ocorría nas migracións
cara a países europeos.
A permanencia dos emigrantes nos lugares de destino prolóngase na
maioría dos casos ata a idade da xubilación. Na mostra recollida para esta
investigación, no 80% dos casos entrevistados que elixiron o País Vasco ou
Cataluña como destino emigratorio retornaron definitivamente cando acadaron a idade da xubilación. Este dato mostra que os emigrantes están moi a
gusto nos lugares de destino, tanto dende o punto de vista social como económico. A educación dos fillos tampouco foi un factor que fixese adiantar o
retorno a Galicia xa que non houbo un cambio de país. No referente ás condicións laborais nos destinos peninsulares, destaca a escasa mobilidade dende
o primeiro momento, ao contrario do que sucedía tanto nos destinos americanos como europeos. Os empregos estaban relacionados en maior medida co
sector industrial e a construción.
Outro aspecto que hai que ter en conta son as segundas xeracións. No
caso das migracións cara a Latinoamérica e Europa, a cuestión dos fillos era un
factor moi importante á hora de tomar a decisión de retornar definitivamente
a Galicia. No caso das migracións peninsulares, o peso desta decisión é moito
menor, debido a que a diferenza cultural e a distancia física é menor.
Os investimentos dos emigrantes que elixiron como destino outras comunidades autónomas españolas tales como o País Vasco e Cataluña foron moi
importantes, se cabe maiores que os emigrantes que tiveron como destino países latinoamericanos. Os motivos polos que se deciden a investir son, por un
lado, a proximidade xeográfica á súa terra natal e estar no mesmo país e, polo
outro, a intención inicial por parte dos emigrantes de estar unha gran tempada no seu destino emigratorio, xa que ven unha boa perspectiva de futuro,
tanto no aspecto laboral como económico. A importancia dos investimentos
dos emigrantes nos seus destinos emigratorios queda xustificada cos seguintes datos; o 70% dos casos entrevistados fixeron un ou máis investimentos de
relevancia, frecuentemente mercar a súa propia vivenda nos primeiros anos de
estadía. Pero se temos en conta soamente os casos entrevistados que se dirixiron ao País Vasco, esta cifra aumenta ata o 85%.
O principal investimento dos emigrantes galegos está orientado a mercar
a vivenda, coa peculiaridade de facelo case de inmediato. Isto dá mostra de
que teñen intención de estar unha longa tempada e están decididos a investir.
6
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Logo de varios anos, en función da capacidade de aforro dos emigrantes, é moi
habitual que fagan máis investimentos de certa relevancia, como mercar un
segundo piso con intención de alugalo ou ben algún local comercial para abrir
un negocio. Pero a pesar dos numerosos investimentos que fixeron os emigrantes nas rexións do Estado ás que emigraron, todo ese capital volve a Galicia case na súa totalidade unha vez que se produce o retorno (ver figura 3).
Neste tipo de migración así como na latinoamericana e europea, lévase a cabo un importante transvasamento de capital ao producirse o retorno,
pero no caso das migracións a outras zonas do Estado ese traslado de capital
é moito maior. Os investimentos no destino foron moi importantes mentres
durou o período emigratorio, co cal o fluxo de capital para Galicia foi reducido, pero no momento de producirse o retorno, que na maioría dos casos ten
lugar ao acadar a idade da xubilación (concretamente o 80% dos emigrantes entrevistados), venden todas as súas pertenzas e trasladan todo ese capital
Figura 3: A influencia do capital da emigración a outras
CC.AA. españolas. Antas de Ulla, núcleo urbano, 2000

Influencia do capital da emigración
na estrutura urbana

Fonte: Elaboración propia a partir de fontes orais, foto aérea e cartografía 1:2.000
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a Galicia, co que se producen importantes transvasamentos de capitais deste tipo de emigrantes. Este capital é investido en Galicia no seu propio concello natal e tamén nas principais cidades galegas mercando bens inmobles.
Posiblemente o capital restante o teñan depositado en diversas entidades bancarias. Este último aspecto non formou parte desta investigación, aínda que
podemos arriscarnos a presumilo debido ao laborioso traballo de campo e
contacto cos emigrantes retornados.
5. CONCLUSIÓNS

Na presente investigación, froito da análise das entrevistas a emigrantes
retornados no concello de Antas, puido establecerse o perfil tipo do emigrante, que amosa unhas características propias en función do destino migratorio
elixido, se ben os motivos que o levaron a emigrar son, na maioría dos casos,
comúns. O perfil do emigrante pertencente a este concello da Galicia interior
caracterízase por proceder do medio rural e traballar no campo, complementando os seus ingresos traballando a xornal de canteiro, albanel, carpinteiro,
etc. No caso das mulleres, a súa situación antes de partir non era mellor. Ademais de traballar nas tarefas do campo, tiñan que facer as do fogar, coidar dos
fillos e tamén era frecuente que se dedicasen á costura, xa que ao tempo que
ían á escola aprendían a coser.
A elección do país de destino vén dada pola presenza de familiares ou
amigos que os informan da situación social e económica do país en cuestión
e anímanos a emigrar e a aspirar a mellorar social e economicamente. Foi moi
importante o papel que desempeñaron as redes informais de emigrantes no
proceso migratorio galego. Os veciños que decidían emigrar informaban ben
por correspondencia, ou ben nas súas viaxes a Galicia, das marabillas dos países onde estaban emigrados.
A situación social e laboral dos emigrantes non varía tanto en función
dos países de destino, como do tempo transcorrido dende a súa chegada. Para
cada un dos tres principais destinos emigratorios, os primeiros anos son os de
maiores dificultades, nos que as condicións laborais e salariais non eran boas. É
tamén nestes primeiros anos no país de destino cando a mobilidade laboral era
maior, precisamente na procura dun emprego mellor. Superados os primeiros
anos, a adaptación consúmase e as condicións laborais melloran substancialmente. Os empregos nos países de destino son diversos, relacionados co sector
servizos e industrial. Os emigrantes con destino a Latinoamérica desempeñaron empregos relacionados co sector secundario, destacando a construción e
os servizos, maioritariamente en empresas de limpeza. Estes empregos foron
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Figura 4: A influencia do capital da emigración
no concello de Antas. Núcleo urbano, 2000

Edificios-vivendas
de emigrantes retornados

Fonte: Elaboración propia a partir de fontes orais, foto aérea e cartografía 1:2.000

mellorando nos casos en que os emigrantes, unha vez aforrados algúns cartos,
decidían abrir o seu propio negocio ou crear a súa propia empresa. Nas entrevistas analizadas nesta investigación foron varios os galegos que fixeron investimentos para crear as súas empresas, ben fosen téxtiles, carpintarías, ou abrir os
seus propios negocios, tales como casas de hospedaxe e hoteis.
Os investimentos dos emigrantes de Antas en Galicia foron moi cuantiosos e tiveron unha importancia vital na dinámica económica deste concello (ver figura 4). Pero o ritmo do transvasamento de capital non foi o mesmo
para todos os destinos implicados. No caso dos emigrantes con destino a Latinoamérica, o fluxo de capital prodúcese case na súa totalidade cando se consuma o retorno debido a que mentres están no país de destino teñen o capital en
distintos investimentos como a súa vivenda, bens inmobles (pisos en aluguer),
ou capitalizado nas súas propias empresas. Unha vez que deciden retornar ese
capital é recuperado e investido en Galicia. Os investimentos de maior relevan[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (109-133) ]
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cia están en relación coa construción ou adquisición da súa propia vivenda, e
de estar en idade laboral abrir o seu propio negocio na vila de Antas. En función do capital acumulado, tamén fan investimentos fóra do seu concello natal,
mercando pisos con intención de alugalos nas principais cidades galegas.
O fluxo de capital dos emigrantes que tiveron como destino países europeos foi constante mentres durou o período emigratorio, todo o capital aforrado enviábano para Galicia. Este feito garda relación coa intención que tiñan
os emigrantes de acumular un determinado capital no menor tempo posible e
logo investilo dun xeito produtivo en Galicia. Os investimentos están relacionados coa construción da súa propia vivenda e coa apertura de diversos negocios
na vila de Antas, tales como cafetarías, tendas de alimentación e téxtil; noutros
casos optan por continuar coa actividade agrogandeira, mercando novas terras e
maquinaria para modernizar e aumentar os beneficios da explotación.
No caso de emigrantes con destino a outras comunidades autónomas españolas, o fluxo de capital prodúcese, igual que no caso latinoamericano, unha
vez que se consuma o retorno, xa que os investimentos no destino foron tamén
numerosos. O retorno deste tipo de emigrantes prodúcese na maioría dos casos
ao acadar a idade da xubilación, co cal os investimentos en Galicia adoitan ser a
construción dunha vivenda unifamiliar ou ben mercar un piso na vila de Antas. Á
parte destes, os investimentos non se limitan ao concello de orixe xa que prefiren
investir nas principais cidades galegas mercando pisos con intención de alugalos.
A influencia do capital da emigración de retorno foi moi importante e
tivo unha forte pegada tanto dende o punto de vista económico como urbanístico. O crecemento da vila de Antas na segunda metade do século XX, e
especialmente dende os anos sesenta, non se pode explicar sen ter en conta a
influencia do capital da emigración, xa que na maioría dos casos a residencia
tras o retorno establécese na vila de Antas e non na aldea de onde proceden.
Dende o punto de vista económico, na vila de Antas localizáronse e cartografáronse corenta e tres locais comerciais, relacionados co sector industrial e servizos. Case o 50% por cento deles está vinculados co capital dos emigrantes e,
se temos en conta unicamente os establecementos relacionados co sector servizos, a proporción achégase ao 60%. Isto dá mostra da importancia do capital da emigración de retorno tanto dende o punto de vista urbanístico como
no desenvolvemento económico deste concello.
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OS HERDEIROS DE DIEGO SARMIENTO.
A EMIGRACIÓN DE RETORNO GALEGA NO MARCO DA
POLÍTICA MIGRATORIA DE SUÍZA
Marianne Helfer Herrera Erazo

RESUMO
Este artigo aborda a emigración de retorno a través das experiencias de emigrantes que regresaron
de Suíza a Galicia (España). Analizando os datos biográficos dos emigrantes retornados dentro
do contexto da política migratoria suíza, descríbese como os entrevistados viviron o retorno
como unha norma social con efecto estruturante sobre as súas biografías.
Palabras clave: Emigración, emigración de retorno, biografía, política migratoria, Suíza, España.
ABSTRACT
This article is concerned with the experiences of former labour migrants who returned from
Switzerland to Galicia (Spain). By analysing the biographical data of return migrants within
the context of Swiss migration policy,it is described how the informants experienced the return
migration as a social norm, which had a structuring effect on their biographies.
Keywords: Labour migration, return migration, biography, migration policy, Switzerland, Spain.

A xente desta terra pode andar en sete
mares, pode correr corenta mundos, pero
endexamais esquece o camiño de regreso.
Estas palabras atribúense a Diego Sarmiento, o piloto galego da Pinta,
a primeira das carabelas de Colón, que ao regreso de América tocou terra en
Baiona, para tranquilizar o seu capitán mentres navegaban entre a néboa pola
costa galega. Esta frase de Diego Sarmiento catapúltanos ao punto de partida
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do estudo realizado baseándonos nos datos recadados entre emigrantes que
retornados a Galicia e cuxos resultados forman parte do presentado neste artigo: por que os emigrantes galegos non esquecen o camiño de regreso?, como
poden manter durante vinte ou trinta anos no estranxeiro o desexo e a vontade de retornar á súa terra?
Estas preguntas formaron o marco da investigación mencionada, que perseguía un punto de vista antropolóxico para analizar a emigración de retorno.
Cunha base feita por entrevistas narrativas con parellas de emigrantes retornados de Suíza á comarca de Bergantiños (Carballo e arredores), o estudo
achegouse á emigración de retorno desde a biografía individual. Tratábase por
tanto dun estudo de caso que non reclamaba representatividade, senón que
tiña como obxectivo a descrición e a análise de vivencias subxectivas de emigrantes retornados nun contexto específico local, cultural e temporal.
Mentres que no estudo orixinal se enfocaron as preguntas desde unha
perspectiva antropolóxica, aquí máis ben perseguiuse un punto de vista histórico, explicando e describindo a emigración laboral galega no marco da política suíza de migración.
As persoas entrevistadas emigraron a Suíza entre 1962 e 1972, no
momento culminante dunha política de inmigración que atopou a súa expresión máis figurativa no termo alemán Gastarbeiter –é dicir, traballador convidado. Esta política de hóspedes traballadores baseábase sobre o chamado
modelo de rotación, que combinaba unha inmigración liberal cunha regulamentación restritiva de permanencia (Wicker 2003: 27). Co doado acceso a
permisos temporais de traballo e de permanencia, pero pola súa vez obstaculizando o acceso á residencia permanente e á reagrupación familiar, perseguíase
o obxectivo da continua renovación da man de obra estranxeira. A permanencia curta e insegura do modelo de rotación permitiu aproveitar ao máximo o
rendemento dos traballadores sen ter que correr cos gastos sociais relacionados con eles. Os servizos de saúde, de formación, de asistencia, de vellez ou,
en casos, de invalidez ou desemprego seguían sendo responsabilidade do país
de procedencia (Haug 1980).
A ocupación masiva de man de obra estranxeira permitiu o crecemento económico e aumentou as posibilidades de mobilidade profesional e social
dos cidadáns suízos, mentres que os traballadores emigrantes non foron integrados no proceso de produción industrial.
Esta política tivo a súa orixe durante a posguerra europea, momento en
que Suíza viviu un auxe económico sen comparación, pero pola súa vez sufría
unha falla estrutural de man de obra. Ao mesmo tempo, os países mutilados
pola Segunda Guerra Mundial dispuñan dun excedente de man de obra. En
6
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1948 Suíza firmou o primeiro tratado de recrutamento con Italia. Mentres
Suíza puido subministrar a certos ramos económicos man de obra barata, Italia puido aproveitar para exportar man de obra excedente e ao mesmo tempo
traer divisas ao país. No curso dos anos seguintes estendéronse os territorios
de recrutamento debido ao melloramento económico de Italia e á competencia no recrutamento con outros países como Alemaña e Austria e asináronse
tratados semellantes ao contrato italiano con varios países europeos. En 1961
asinouse un acordo con España. Outros países de inmigración masiva a través
do recrutamento organizado foron Portugal, Turquía e Iugoslavia.
A orientación de retorno foi, na migración de traballo na Europa da posguerra, un elemento fundamental dun contrato de migración trilateral que
involucraba ao país receptor, ao país emisor e ao individuo emigrante (Dietzel-Papakyriakou 1993: 80). Co negación da inmigración permanente creouse
de facto unha obriga de retorno que lle concedía ao país receptor certa marxe
para a regulación e flutuación de man de obra estranxeira. O país emisor podía
temporalmente exportar man de obra excedente, sen perder a longo prazo o
vínculo dos seus cidadáns no estranxeiro para coa patria, e así garantir importantes remesas (Dietzel-Papakyriakou 1993: 82).
Para os emigrantes retornados entrevistados para a investigación aquí
presentada, o desexo de retornar formaba parte da súa decisión de emigración
e desempeñou un papel decisivo no transcurso da súa migración e na súa biografía. O retorno non debe ser visto como o punto final da emigración, senón
como un elemento implícito e permanente nela.
O motivo principal para a emigración foi para os entrevistados a mellora da súa situación económica e con iso a mobilidade social. En relación cun
obxectivo concreto –na maioría dos casos a construción dunha casa propia en
Galicia–, os entrevistados marcharan a Suíza cun proxecto concreto de maximización a curto prazo. Os emigrantes entendían o aforro e a volta como os
obxectivos primordiais da súa emigración.1
A emigración coa intención de regresar poucos anos despois entendíase
neste sentido como unha paréntese temporal, que podía ser aproveitada para acadar un obxectivo concreto con utilidade no futuro. Marina Richter, no seu estudo sobre emigrantes galegos en Suíza, describe esta paréntese da forma seguinte:
«[…] the temporary nature of migration, Galicians always insist on, creates a
situation of a social bracket in Switzerland. […] Such a bracket blurs social rules

1. Véxase tamén Sanz Lafuente (2009: 163) sobre a decisión de emigrar no contexto das diferenzas salariais entre o sur e o norte de Europa e opción da mobilidade do factor traballo.
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and norms and creates a space where the dominant rule is to maximize income
and earnings in order to return soon to Galicia» (Richter 2004: 281).
A percepción da emigración como paréntese temporal e social (social bracket) nas súas vidas e as condicións desfavorables atopadas en Suíza –con isto refírese en primeiro lugar á negación da inmigración permanente e a obstaculización
da reagrupación familiar– trouxeron consigo un aprazamento de satisfaccións de
parte dos emigrantes. E así, a favor dun futuro mellor –o futuro despois do retorno– renunciábase ao melloramento da calidade de vida en Suíza.
Son varios os elementos que apuntaban a tal comportamento entre os
entrevistados. O maior sacrificio que fixeron foi certamente a separación dos
seus fillos. A excepción dunha parella, todos os entrevistados deixaron os seus
fillos a cargo de familiares en Galicia. En primeiro lugar foron cuestións financeiras as que os levaron a tal decisión. Considerando os salarios máis ben
baixos dos traballadores emigrantes, era necesario que tanto a nai como o pai
perseguisen unha actividade lucrativa para cubrir os gastos de vida en Suíza e ao mesmo tempo financiar a construción dunha casa en Galicia. Tendo
en conta que a regulamentación de inmigración non permitía (nin permite)
a reunión con familiares que non sexan membros da familia nuclear2 e ao ser
esaxeradamente custoso en Suíza o coidado extrafamiliar dos nenos –á parte da falta de prazas e sobre todo nos anos 70 e 80–, as familias optaron por
deixar os seus fillos en Galicia. Ademais hai que ter en conta que, transferindo
o coidado dos fillos a outros familiares, varios dos entrevistados seguiron un
modelo xa coñecido da súa propia infancia, xa que algúns deles medraron en
ausencia dos seus pais, emigrantes eles tamén.
Porén, a maioría dos entrevistados –sobre todo as mulleres– expresaron o
seu arrepentimento pola separación dos fillos e describírona como unha experiencia case traumática. Considerando o gran custo que supuña a separación
familiar a nivel persoal, a decisión de deixar os fillos en Galicia pódese entender como un investimento emocional no proxecto de aforro e volta.
Outro elemento do comportamento descrito de aprazamento de satisfaccións é a disposición ao traballo excesivo. A maioría dos entrevistados
tiñan –á parte dos seus empregos a tempo completo– tamén unha ocupación no ramo da limpeza. Mentres que as mulleres atopaban traballo en casas
privadas, os homes deixábanse empregar por empresas de limpeza.3 No seu
2. O termo núcleo familiar refírese ao grupo que constitúen a nai, o pai e os fillos destes.
3. Richter (2004: 280) estudou a separación laboral de xénero entre os emigrantes galegos en
Suíza e observou que a ocupación en traballos de limpeza era moi frecuente tanto entre mulleres como homes. O segundo é, seguindo a Richter, sorprendente xa que o traballo de limpeza
foi considerado polos propios emigrantes como traballo de muller e indigno para os homes.
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ensaio «Aproximación á identidade do emigrante galego», Xosé Manuel González Reboredo (1999) describe o comportamento dos emigrantes galegos do
seguinte xeito:
Os emigrantes galegos, por imperativo material, pero tamén por incitación do
«outro», destacan o traballo como o mellor das súas propiedades, actuando así
de maneira semellante aos grupos estigmatizados aos que lles asigna unha pertenza determinada a partir dunha das propiedades que constitúen a identidade
social (González Reboredo 1999: 508-509).

Xa ficou dito na cita de González Reboredo que a disposición ao traballo excesivo non é soamente produto dun imperativo material, senón tamén da
incitación por parte da sociedade de acollida. Por tanto, a exaltación do traballo como a mellor «propiedade» pode ser entendida como estratexia por parte dos emigrantes para conseguir o sancionamento positivo da súa inmigración
pola sociedade suíza. Dicía por exemplo Dolores, cuxa filla menor de idade estivo uns anos traballando sen permiso de permanencia en Suíza: «Cuando tenía
alguna hora libre, yo iba para junto de ella. Y allí hacía cualquier cosa, gratis.
Para demostrarle a la gente que la hija no era mala, y yo tampoco lo era. No éramos una mala familia. Éramos una familia normal, pero... la vida era así».4
A disposición ao traballo podería describirse tamén como trazo ou propiedade case cultural da inmigración támil en Suíza. Desde os anos 80 Suíza recibiu
unha considerable inmigración támil, primeiro por vía do asilo, hoxe sobre todo
a través da reagrupación familiar e os nacementos no seo de familias támiles.5
Ante a reacción negativa e ata xenófoba, a vía do traballo posibilitou aos
támiles conseguir a aceptación da súa presenza en Suíza por parte da sociedade. Hoxe en día teñen fama de ser excelentes traballadores –humildes e laboPorén Richter puido observar que mentres as mulleres traballaban en casas privadas e lugares
públicos, como oficinas e tendas, os homes dedicábanse exclusivamente ao segundo. Richter
chegou á conclusión de que o traballo en casas privadas implicaba o establecemento de relacións persoais cos empregadores e inquilinos, mentres que a limpeza de oficinas e negocios
facíase de noite e en lugares baleiros, o que lles daba anonimato aos traballadores. Esta invisibilidade, en combinación coa mencionada social bracket, proporcionáballes aos homes a lexitimidade de involucrarse en ocupacións consideradas como femininas.
4. Entrevista a Dolores (2005).
5. No 2007 contáronse aproximadamente 42 000 persoas de orixe srilankesa en Suíza, das
que do 90 ao 95 por cento son támiles (Moret et al. 2007: 12). Con este número os támiles son
un dos grupos de emigrantes máis grandes en Suíza, superados soamente polas persoas procedentes de países veciños e outros países europeos de inmigración laboral masiva. (Para máis
información e datos actuais sobre a poboación estranxeira en Suíza véxase Oficina Federal de
Migración www.bfm.admin.ch).
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riosos, sobre todo no ramo da gastronomía e a hostalaría. Nos últimos anos
déronse algúns casos de persoas ás que se lles retirou o permiso temporal de
permanencia e recibiron orde de saír de Suíza. Non faltaron empregadores que
saíron na súa defensa, subliñando a calidade do traballo da persoa en cuestión. A súa protesta lembra o eterno e coñecido argumento de que todos os
estranxeiros abusan do sistema suízo, menos o propio empregado ou o compañeiro de traballo. Historias coma estas son as que aparecen no Blick,6 xornal amarelo de gran circulación en Suíza e que cimenta a opinión pública na
que os támiles son un bo exemplo de integración lograda. Á parte de que o
concepto dunha integración lograda é en si mesmo dubidoso, esta percepción
deixa por completo de lado o feito de que os támiles son un dos grupos étnicos máis pechados e máis homoxéneos en Suíza, cuxa integración social e cultural é en moitos casos mínima.7
Pola súa parte, as persoas entrevistadas estaban empregadas en ocupacións típicas de man de obra estranxeira, como son a industria, a construción,
a limpeza, a hostalaría e a gastronomía. Durante a súa emigración non perseguiron case o melloramento da súa ocupación pola vía dunha profesionalización e só mudaron de posto para conseguir mellor salario ou condicións
de traballo menos duras. Marina Ritcher (2004: 273-274), no seu estudo xa
mencionado sobre emigrantes galegos en Suíza, chegou á conclusión de que
a maioría deles segue nas mesmas condicións laborais durante toda a súa permanencia en Suíza. E xa a autora indica que aqueles emigrantes que deciden
ficar en Suíza despois da xubilación lograron na súa maioría mellorar o seu
status económico e social no lugar de residencia (Richter 2004: 275).
O reservado interese nunha profesionalización responde á intención
orixinal dunha emigración temporalmente limitada e ás reducidas posibilidades para os obreiros estranxeiros. A isto pódenselle sumar ademais as restricións laborais que se lles impuñan, sobre todo a prohibición de mudar de
ramo ou de cantón non primeiros anos de traballo en Suíza e a obriga de solicitar un permiso por cada cambio de emprego.
A ocupación nun traballo de pouca cualificación, traducido en salarios
baixos, tivo como consecuencia que o seguro de vellez fose, en relación cos
altos gastos de vida en Suíza, pouco satisfactorio ou mesmo insuficiente. Por
iso, é dicir, por cuestións de seguridade económica, moitos emigrantes víronse de feito forzados ao retorno ao chegar á idade da xubilación.
6. Véxase www.blick.ch.
7. Sobre a poboación srilankesa e máis especificamente támil en Suíza véxase Moret et al.
2007.
0
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Á parte dos aspectos económicos, houbo outros factores que favoreceron
o retorno, os máis importantes foron a construción dunha casa en Galicia e a
transferencia do coidado dos fillos a familiares en Galicia –no caso dos entrevistados, aos avós.
A carga financeira que supuña a construción dunha casa, que en moitos casos foi máis alta do agardado, desempeñou un papel importante en case
todas as narracións.8 A influencia máis obvia tívoa a construción da casa no
desenvolvemento da emigración. Contrario aos seus plans orixinais, non lles
era posible aos emigrantes cancelar a hipoteca da casa en poucos anos. En vista da seguridade laboral daqueles anos en Suíza e a falta de posibilidades no
mercado de traballo galego, non quixeron correr o risco dunha emigración de
retorno cargada de débedas. Porén, a posesión dunha casa propia e os investimentos efectuados nela foron –entre outros– motivos para o retorno. Finalmente, queríase usar e gozar do que en longos anos de traballo e carencias se
creara con vistas ao futuro.
Outro factor favorable ao retorno que xa mencionei é a transferencia do
coidado dos fillos aos seus avós en Galicia. Esta separación dos fillos pode ser
interpretada como un xesto simbólico, cuxo fin é manter a unión entre os emigrantes e os seus familiares en Galicia. Pola súa vez, a disposición dos avós a
coidar dos nenos pode ser vista como medio de presión sobre os pais emigrados para manter a orientación de retorno. De feito, varias das mulleres entrevistadas mencionaron que os seus pais exerceron certa presión sobre elas para
deixarlles os fillos.9 No caso de que os pais maternos estivesen vivos, os emigrantes deixaron aos seus fillos a cargo deles. A cambio disto, os emigrantes ao
seu retorno encargábanse do coidado dos seus anciáns pais. A transferencia do
coidado dos fillos ía entón ligada á obriga posterior de asistencia aos anciáns.
O intercambio recíproco de prestacións de coidado familiar tivo unha influencia decisiva sobre os plans de retorno dos entrevistados, xa que varios mencionaron a asistencia aos pais como motivo para a decisión de retorno.10
8. As implicacións tanto a nivel material como simbólico da casa para os emigrantes e a orientación de retorno trátanse máis a fondo en Helfer Herrera Erazo 2006.
9. Büchler (9187: 255) tamén menciona que algúns emigrantes galegos contaron que os avós
exerceron presión sobre eles para que deixasen os netos ao seu coidado.
10. No seu estudo sobre mulleres emigrantes de Surinam en Holanda, Lutz (2000: 55-57)
cualifica o deixar atrás os fillos cos avós como parte do family business; a separación dos fillos é
neste sentido un xesto simbólico para manter os vínculos familiares e, en última consecuencia,
salvar a construción familiar a pesar da distancia física entre os seus membros. A transferencia
parcial dos coidados dos pais a outra persoa– nos casos aquí descritos aos avós –inclúe a aceptación dunha maternidade non singular e significa que a educación dos nenos se transforma
nun asunto de parentes. Ruiz Fernández (1999: 284) describe no seu traballo sobre emigrantes
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Resumindo, pódese dicir que a orientación de retorno, como elemento
fundamental do descrito contrato de migración trilateral, foi unha constante
expresada entre case todos os entrevistados e tivo unha influencia determinante sobre a organización da súa vida en Suíza. A través da construción dunha
casa no lugar de procedencia ou preto del, a transferencia do coidado dos
fillos a familiares en Galicia e as visitas regulares, reafirmouse constantemente
a vontade de retorno e creáronse lazos e obrigas favorables a iso.
A pesar de todo isto (das sete parellas só unha barallou seriamente a opción
de ficar en Suíza), todos os entrevistados aprazaron continuamente o retorno, de
tal xeito que finalmente viviron entre 22 e 37 anos en Suíza. Para algúns deles,
esta «paréntese temporal» supón máis da metade das súas vidas.
Xa se mencionou a carga financeira que supuxo a construción da casa
como causa da constante prolongación da emigración. A reagrupación familiar cos fillos é outra. Ao rematar os nenos a escola en Galicia, os emigrantes atopáronse ante a decisión de retornar ou de levar os fillos a Suíza. Ante a
xa mencionada posibilidade dunha emigración endebedada, decidíronse polo
segundo, co que se aprazou o plan de retorno ao momento de rematar os fillos
a súa formación profesional en Suíza, ou mesmo fundar a súa propia familia.
Coa idade empeoraron aínda as oportunidades no mercado do traballo
galego, polo que –para a maioría dos emigrantes entrevistados– a perspectiva
do retorno uniuse á da xubilación xa próxima. Ademais, case todos expresaron unha profunda antipatía ante a idea de retomar unha actividade lucrativa
como empregado en Galicia.
A situación descrita do constante aprazamento do retorno é paradigmática para a maior parte dos Gastarbeiter. Por iso o modelo de rotación, base
xa explicada da política de migración suíza desde a posguerra, caeu en crise
xa nos anos 60. Os emigrantes recrutados non retornaron aos seus países de
procedencia como se supuxera e, por iso, tiveron que concederse permisos
de residencia. Baixo a crecente presión dos países de procedencia, en primeiro lugar Italia, que pediron mellor status e maior seguridade laboral para os
seus cidadáns, Suíza tivo que liberalizar nos anos 60 e 70 as súas regulamentacións de permanencia e facilitou o acceso ao permiso de residencia e á reagrupación familiar. Aínda que ía acompañado dunha política de inmigración cada
vez máis restritiva que tiña como obxectivo a tal chamada estabilización da
retornadas na rexión de Vigo a transferencia do coidado dos fillos da nai a outra persoa como
unha estratexia común desde varias xeracións entre obreiros e campesiños galegos. Isto significa
que as mulleres galegas emigradas a Suíza movíanse nunha área conflitiva de diferentes ideoloxías sobre a maternidade e a familia xa que en Suíza atopáronse coa familia nuclear e patriarcal
como forma familiar normativa.
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poboación estranxeira, isto levou, en combinación coa regulación rigorosa de
naturalización, a un constante crecemento da poboación foránea.
Ante esta situación, grupos da dereita conservadora radicalizaron o seu
discurso contra a estranxeirización e conseguiron, grazas á democracia directa, levar as súas peticións ás urnas. Este discurso baseouse sobre o baluarte
da geistige Landesverteidigung –concepto que podería entenderse como defensa espiritual da Nación–, o que tivo as súas orixes no tempo previo á Segunda
Guerra Mundial, como resistencia ante a propaganda nazi. Máis tarde, serviu como piar ideolóxico na loita contra o comunismo e finalmente recalou
no movemento contra a estranxeirización, que foi en si mesmo nacionalista e racista. En 1965 o partido democrático do cantón de Zürich presentou a
primeira iniciativa contra a estranxeirización. A iniciativa pedía a limitación
de estranxeiros ao 10 por cento da poboación total. O Goberno recomendou o rexeitamento da iniciativa, co argumento de que a economía non se
podía permitir prescindir de 260 000 persoas, número necesario para reducir
a poboación estranxeira ás porcentaxes reivindicadas. Ao mesmo tempo, ordenou medidas para reducir o número de empregados estranxeiros por empresa. Ante estas medidas, o comité de iniciativa retirou a súa petición en 1968.
Tan só un ano despois presentouse a segunda iniciativa contra a estranxeirización, que foi coñecida como «Iniciativa Schwarzenbach». Schwarzenbach foi
a figura máis importante do movemento que impulsaba esta iniciativa, a través
da «Acción nacional contra a estranxeirización do pobo e da patria», fundada
en 1961. Esta transformaríase máis tarde no partido Demócratas Suízos, con
representación no parlamento nacional desde 1967 ata as eleccións de 2007,
nas que perderon o seu último asento.11 A iniciativa reivindicaba tamén a limitación da poboación estranxeira ao 10 por cento da poboación total en todos
os cantóns –con excepción do cantón de Xenebra, por ser sede de organismos
internacionais. Ademais esixía que ningún cidadán suízo puidese ser despedido do seu emprego mentres houbese un estranxeiro da mesma profesión no
mesmo ramo da empresa. Por último, pedía que só os fillos estranxeiros de
nais suízas puidesen ser nacionalizados. Unha vez máis o Goberno chamou
ao rexeitamento da iniciativa xa que a redución de man de obra estranxeira
non podía ser resistida pola economía. Porén, impuxo en 1970, ante o perigo da aceptación da iniciativa polo pobo, un decreto para limitar o número de
estranxeiros. Desde entón, o Goberno define cada ano unha cota para a admi-

11. Para máis detalles sobre a representación parlamentaria do partido véxase a páxina web
dos servizos parlamentarios en www.parlament.ch.
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sión de nova man de obra estranxeira.12 Na crise económica mundial dos anos
70, esta política de cotas resultou un instrumento moi flexible que permitiu
–coa redución de cotas– evitar un aumento do desemprego. E, por outra parte, ao non prolongar os permisos de estranxeiros que perderan o traballo, puido exportarse o paro aos países de procedencia.
A «Iniciativa Schwarzenbach», que causara tanto debate no país e que ata
hoxe é percibida por gran parte da sociedade como sinónimo de xenofobia, foi
rexeitada polo pobo en 1970 cun 54 por cento dos votos. Pero só dous anos
despois, a mesma «Acción Nacional» presentou outra iniciativa, esta vez baixo
o título «Contra a estranxeirización e a sobrepoboación». A iniciativa pretendía a redución da poboación estranxeira a un número de 500 000 para o primeiro de xaneiro de 1978 e a limitación desta a un 12 por cento da poboación
total nos cantóns. Ademais reivindicaba a limitación anual das nacionalizacións a 4000. Nos anos seguintes presentáronse dúas iniciativas máis, con
esixencias case idénticas que as anteriores. Todas foron rexeitadas polo pobo
cunha porcentaxe de votos negativos cada vez máis alta. Queda por dicir que
no debate parlamentario sobre a mencionada iniciativa, en 1974, o Goberno
recibiu o encargo de revisar e presentar unha reforma á lei sobre permanencia
e residencia de estranxeiros, en vigor desde 1934. Este encargo resultou ser
unha mission impossible. Todos os proxectos de lei presentados polo goberno
desde os anos 70 tiveron que ser sometidos a referendo e todos foron rexeitados nas urnas –por demasiado restritivos segundo a esquerda ou demasiado liberais segundo a dereita. Non foi ata setembro do 2006 que foi aceptada
unha nova lei de estranxeiría.
Co achegamento de Suíza á Unión Europea nos anos 90 e a entrada en
vigor do tratado de libre tráfico de persoas no 2002, o principio da Gastarbeit
chegou á súa fin. O papel dos Gastarbeiter téñeno hoxe os solicitantes de asilo,
os asilados e os sen papeis. Eles cumpren aínda mellor que os Gastarbeiter os
requisitos dun mercado de traballo cada vez máis flexible (Wicker 2003: 34).
Coa fin da política de Gastarbeit nos anos 90, comezou tamén o proceso
da emigración de retorno daquelas persoas que inmigraran nos anos 60 e 70
e que estaban achegándose á xubilación. Os entrevistados tamén retornaron a
Galicia, arredor do ano 2000, na súa maioría pouco antes ou no momento da
súa xubilación. A familia, e en primeiro lugar os fillos, desempeñaron un papel
12. Desde a entrada en vigor do tratado de libre tráfico de persoas coa Unión Europea a cota
soamente se aplica para a entrada de cidadáns de países que non son membros da UE ou da
EFTA. Para máis detalles véxase a Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit
na compilación sistemática das leis federais en www.admin.ch.
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moi importante na decisión sobre o retorno. O momento do retorno confluíu
cunha serie de factores que tiveron como protagonistas principais os fillos; é
dicir, a duración da formación profesional dos fillos, as posibilidades profesionais destes en Suíza ou a decisión de fundar unha familia propia. Estes factores gravitaron de tal xeito que a decisión de retorno, en última instancia, foi
tomada directa ou indirectamente polos fillos.
Neste sentido, o caso de Gabriela e Gonzalo é o máis claro e máis sorprendente. É a única parella entrevistada que non tiña intención concreta de
retornar. Foron as súas fillas, as cales naceran e medraran en Suíza, as que
decidiron –sorprendentemente para os seus pais– ir vivir a Galicia coas súas
familias. A emigración das súas fillas e os seus netos espertou en Gabriela e
Gonzalo o desexo de volver para estar preto deles e provocou, finalmente, a
súa emigración de retorno. Frigerio e Merhar (1004: 364) no seu estudo sobre
a inmigración italiana en Suíza –en moitos puntos comparable á española–
tamén afirman que, frecuentemente, son os fillos case ou mesmo adultos os
que comprometen a axenda de vida dos seus pais.
Aínda que en varios casos, como no que se acaba de describir, foi o retorno dos fillos a Galicia o motivo decisivo, ademais entraron en xogo outras razóns
que levaron aos emigrantes a tomar a decisión de retornar. Entre elas os entrevistados mencionaron a inminente xubilación, asuntos financeiros e relacionados cos seguros sociais, problemas de saúde, a asistencia aos seus pais anciáns, o
cansazo da vida de emigrantes e, nun caso, o desemprego en Suíza.
Todos os entrevistados relacionaban a emigración de retorno coa idea da
xubilación. A pesar de que algúns deles non chegaran á idade da xubilación no
momento do seu retorno, a emigración de retorno implicaba –como transición
ao retiro– tamén a entrada na vellez. Aínda que o retomar un traballo asalariado foi rexeitado por case todos, iso non significaba que a emigración de retorno
fose sinónimo de inactividade. Todos os entrevistados dedícanse, desde o seu
regreso a Galicia, á agricultura de subsistencia. Nalgúns casos, iso implicaba
soamente unha horta, noutros trátase dun predio onde se crían tamén animais.
No seu estupendo artigo «‘Strong Women’ and ‘Pretty Girls’: Self-Provisioning,
Gender, and Class Identity in Rural Galicia» (2002) sobre a economía mixta de
traballo asalariado e traballo agrario, Sharon Roseman indica que moitos dos
emigrantes retornados se dedican á agricultura de subsistencia. Esta reinserción na actividade agraria por parte dos retornados pódese explicar baseándose no concepto que Roseman introduce no mencionado ensaio, co mantemento
dun rural peasant ethos (Roseman 2002: 25). Roseman quere dicir con isto que
os membros da sociedade estudada enténdense como empregados asalariados
tanto como campesiños, pero a súa identidade refírese especificamente á súa
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vida campesiña: «[…] many rural Galicians construct a peasant identity around
the activity of ‘working the land’ and eating food from the land – homegrown
and homemade food (comida caseira)» (Roseman 2002: 25).
Esta apreciación é confirmada por Villares (1999), que indica a importancia da cultura agrícola e advirte de interpretala mal como restos de tempos
pasados: «L’importance de la culture agraire traditionnelle ne doit pas être vue
comme une survivance archaïque, mais comme un élément essentiel à la compréhension de la Galice d’aujourd’hui».
Relacionando a vida rural cun conxunto de conceptos morais, varios dos
meus entrevistados mencionaron a superioridade da vida rural fronte á vida
urbana. É o caso de Celia, que nun discurso longo describía as vantaxes do
traballo agrario fronte ao traballo asalariado. Velaquí unha cita da súa narración que resalta o xa dito:
Aquí tengo la posibilidad, que tengo un sitio donde estoy criando unos cerdos.
Pues mira, me crío yo un cerdito y me lo mato yo aquí. Ya, ahora no lo tengo que
comprar, lo crío yo. Y tengo unos conejos y tengo gallinas y tengo cerdos. Y ahora pues, en vez de ir a comprar a quien lo tuviera, me lo estoy criando aquí. Para
evitar… el euro, de gastar tanto. […] Así por lo menos, comprar, pero lo necesario y lo de casa aprovechar al máximo.13

Segundo Roseman, os worker-peasants na zona estudada enfrontaban o
traballo asalariado co traballo para comer (Roseman 2002: 24). Na cita de Celia
pode notarse a ocupación positiva do traballo para comer, xa que Celia non
facía soamente énfase na calidade superior dos produtos da súa propia leira,
senón tamén na posibilidade de reducir gastos e na autosuficiencia. No seu
ensaio, Roseman describe o discurso dos habitantes da vila estudada, sobre a
superioridade da vida campesiña fronte á vida urbana dos empregados asalariados: «It is said that although urban people might have cash, they could not
buy food and other products, if they were not available for sale: “You can’t eat
money” is a comment that I heard frequently» (Roseman 2002: 26).
A autonomía produtiva (Roseman 2002: 26), no sentido de independencia salarial, e/ou traballo independente sen patrón, en forma dun negocio propio que ofrece a agricultura de subsistencia –polo menos parcialmente– foi un
obxectivo de retorno para todos os entrevistados. Como emigrantes de traballo,
os entrevistados tiveron en Suíza relación de tipo patrón-cliente cos seus empregadores. A emigración de retorno, en combinación coa xubilación ou a creación
dunha empresa propia, significaba tamén a liberación de relación de traballo
13. Entrevista a Celia (2005).
6
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xerárquicas. Iso explica, en parte, o rexeitamento vehemente que expresaron
os retornados ante a idea de retomar un traballo como empregado asalariado
en Galicia. Disto despréndese que os entrevistados, ademais do cambio espacial no proceso de retorno –de Suíza a Galicia e para a maioría deles da cidade ao campo– experimentaron tamén un cambio de status. O obreiro retorna
como empresario independente, como campesiño e/ou como xubilado. A
obreira regresa como ama de casa, campesiña e/ou como xubilada. Co retorno
efectúase, ademais, o paso da clase baixa á clase media; é dicir, os retornados
toman unha nova posesión e un novo rol na sociedade, adquiren un novo status social, o capital económico acumulado na emigración transfórmase así en
capital simbólico para a mobilidade social (Wolbert 1995: 28).
Porén, a súa marxe de actuación individual en canto á creación e á organización deste rol foi limitada para os entrevistados. A análise da información
biográfica recollida e a súa conseguinte contextualización dentro do ámbito
histórico, social e cultural galego así como no marco da política da inmigración suíza indican que, no caso da migración laboral galega, se xerou un tipo
de biografía migratoria ideal. Existe unha tipoloxía modelo da biografía do
emigrante formada por conceptos claros sobre como debe transcorrer unha
migración. Nesta biografía socialmente preestruturada, o retorno, suxeito a un
discurso social historicamente establecido sobre a emigración, é un elemento
fundamental. No caso dos entrevistados, o retorno representaba unha norma
social que condicionou o seu currículum vitae. Nese sentido, a emigración de
retorno foi, para a maioría deles, unha necesidade biográfica.
Para a política da Gastarbeit, a xubilación e a emigración de retorno de
moitos Gastarbeiter significaron a súa fin. Isto, xunto co achegamento de Suíza á Unión Europea nos anos 90, foi acompañado por un desprazamento do
debate político en materia migratoria á esfera do asilo. O protagonista deste desprazamento foi o partido democrático suízo, especificamente a ala de
Zürich baixo a presidencia de Christoph Blocher, quen entre 2003 e 2007
exerceu como membro do Goberno (consello federal). O partido democrático
suízo debe o seu auxe sen precedentes ao seu discurso antieuropeo, en relación coa votación sobre o ingreso de Suíza na Comunidade Económica Europea en 1992. Por outra parte chegou a impoñer a política de asilo como tema
continuo do debate público. Este traslado foi moi visible na campaña plebiscitaria sobre a emenda da nova lei de estranxeiría mencionada máis arriba e a
revisión da lei do asilo, as cales foron sometidas a votación na mesma data. A
campaña, tanto en prol como en contra, xirou arredor da lei do asilo, mentres
que a lei de estranxeiría se deixou de lado no debate.
Nesa nova lei de estranxeiría, en vigor desde o primeiro de xaneiro de
2008, regulaméntase a nivel legal o que xa en gran parte é realidade. Como
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a inmigración de cidadáns dos países da Unión Europea está regulada polo
tratados bilaterais, especificamente polo tratado de libre tráfico de persoas, a
nova lei de estranxeiría só concirne á inmigración desde estados fóra da Unión
Europea, a cal se pretende limitar a man de obra cualificada. A necesidade da
economía de man de obra menos cualificada debe cubrirse con persoas procedentes de países da Unión Europea, en especial dos novos estados membros.
Desta forma, preténdese evitar crear unha nova categoría de Gastarbeiter –é
dicir, un grupo de inmigrantes que permanecen en Suíza sen ter posibilidades nin interese na súa integración na sociedade suíza. A política de Gastarbeit
considérase hoxe como unha política errónea, que en ningún caso debe repetirse. As ganancias que tivo Suíza tanto a nivel económico como cultural apenas se mencionan, e aos fillos e netos dos Gastarbeiter mesmo hoxe en día se
lles obstaculiza a nacionalización facilitada.
O último proxecto de lei para a nacionalización facilitada dos estranxeiros de segunda xeración e a nacionalización automática da terceira xeración
foi sometido a referendo. O dito proxecto de lei foi rexeitado nas urnas en
setembro de 2004. Coa obstaculización da nacionalización négaselles aos descendentes dos Gastarbeiter o último paso para a cidadanía plena e en especial
ao dereito de voto, que traería consigo a coxestión política do país.
A inmigración foi en Suíza, durante todo o século XX, un dos temas de
maior transcendencia no debate público e político. O obxectivo do artigo que
aquí se presenta é explicar o retorno dos emigrantes galegos no marco da política de migración suíza, destacando os desenvolvementos máis importantes
desta nos últimos anos. Esa análise demostra que a emigración de retorno forma parte dun discurso político, que en esencia foi e seguiu sendo excluínte.
E esta é, probablemente, unha das razóns polas que as palabras de Diego
Sarmiento resultaron ser proféticas.
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NOTICIAS DOS PRIMEIROS MOMENTOS DO EXILIO
DE EMILIO GONZÁLEZ LÓPEZ A TRAVÉS DA SÚA
CORRESPONDENCIA CON LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA
Isabel Gómez Rivas

RESUMO
En marzo de 1939, cando principiaba o seu exilio, Emilio González López remitiu dende París
sete cartas a Luis Jiménez de Asúa. Nelas o coruñés confesa os seus apuros económicos, dá
conta dos atrancos que está atopando para obter un visado que lle permita a saída de Francia
e informa do acoso da policía francesa aos refuxiados políticos españois. O epistolario reflicte
estes e outros problemas e incertezas das semanas anteriores á saída de González López cara
a Nova York, a cidade que ía ser o destino definitivo do seu exilio, aínda que daquela non o
sospeitara nin o desexara.
Palabras clave: Emilio González López, Luis Jiménez de Asúa, exilio republicano de 1939.
ABSTRACT
In March 1939, while in exile, Emilio González López sent seven letters from Paris to Luis
Jiménez de Asúa. In these, the A Coruña native confessed his economic difficulties, also
gave account of the dificulties that he was having in getting an exit visa from France and the
harrassment of French police to Spanish political refugees. The letter reflects those and other
problems and incidents in the proceeding weeks prior to the departure of González López to
New York, which was to be the confirmed destination of his exile, although then he didn´t
expect or want it.
Keywords: Emilio González López, Luis Jiménez de Asúa, exiled from the Republic in 1939.

A comezos de febreiro de 1939, ante o inminente recoñecemento do
Goberno de Franco por Suíza, Emilio González López cesa no seu cargo de
cónsul xeral da República española en Xenebra. Naquela cidade tamén desemRecibido: 10-07-2008
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peñaba as funcións de secretario da delegación española na Liga das Nacións
e, aínda que podía permanecer neste posto, a decisión do coruñés foi marchar de contado a París. Como lembrou nas súas memorias, «en París ya no
era nada más que un modesto exiliado» (González López 1990: 311). Daquela, pois, González López cobra conciencia de que principia o seu desterro;
daquela, enfrontado ás dificultades e atrancos derivados da súa condición de
«expatriado, sin patria y sin pasaporte válido» e coa intención de non delongar a súa estadía na capital francesa máis que o tempo preciso para arranxar a
súa viaxe a algún país hispanoamericano, González López remite a Luis Jiménez de Asúa unha serie de sete cartas en que quedan reflectidos os problemas
e incertezas daqueles momentos, as persoais e tamén as colectivas, as compartidas por toda a emigración republicana na capital francesa.1 Este breve epistolario, datado entre os días 11 e 31 de marzo de 1939, permite obter, pois,
noticias dos primeiros momentos do exilio do coruñés.
Non resulta estraño que Emilio González López elixa a Luis Jiménez de
Asúa como destinatario dunhas cartas escritas en momentos tan críticos como
aquelas semanas parisinas nas que principiaba o seu exilio e vivía as adversidades derivadas da súa nova condición. O socialista fora profesor de Dereito Penal do coruñés en 1923 na Universidade Central de Madrid: «el mejor
maestro que había en la Facultad y el más liberal de los profesores universitarios de Madrid en aquel entonces» (González López 1987: 117). Probablemente, a decisión de González López de especializarse en Dereito Penal non
foi allea á influencia que o encontro con Jiménez de Asúa exerceu nel; de feito, sempre se considerou discípulo seu e concedíalle ao profesor a categoría de
mestre. Pero, dende os primeiros momentos, a súa relación non foi só académica. As súas lembranzas da mobilización dos estudantes universitarios contra a ditadura de Primo de Rivera, nas que o coruñés participou activamente,
están vinculadas ao apoio que o catedrático lle deu ao movemento e que lle
custou unha orde de confinamento nas illas Chafarinas. Intereses académicos
comúns e inquedanzas políticas compartidas desembocaron nunha amizade
que se foi estreitando co paso do tempo e da que quedan abondosos rastros
nas súas memorias. Tres lustros despois do inicio daquela amizade, en decembro de 1938, González López foi nomeado secretario da delegación española na Liga das Nacións por proposta, precisamente, de Luis Jiménez de Asúa,
1. Esta correspondencia non foi recollida en Cartas a Emilio González López (Arias 2006) e permanecía inédita. Consérvase no fondo Luis Jiménez de Asúa da Fundación Pablo Iglesias de Madrid. Signatura ALJA-410-19. As cartas están datadas os días 11, 14, 16, 22, 24, 29 e 31 de marzo
de 1939. Luis Jiménez de Asúa quedara na capital suíza, na súa calidade de presidente da delegación española na Liga das Nacións, institución que aínda non recoñecera ao Goberno de Franco.
5
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presidente daquela representación.2 Tendo en conta a vella relación que o unía
a Jiménez de Asúa e que viñan de traballar xuntos nas últimas semanas en
Xenebra, resulta comprensible que González López remita a este unhas cartas
cheas de confidencias; cartas que o coruñés pecha, invariablemente, enviándolle a aperta dun «amigo e discípulo».
As cartas remitidas por Emilio González López a Jiménez de Asúa están
datadas en marzo de 1939, é dicir, cando só faltaban días para o remate da
Guerra Civil. As noticias que chegaban de España non podían deixar de influír
no estado emocional daquelas xornadas e así queda reflectido no epistolario
comentado. O 11 de marzo, seis días despois de que o coronel Segismundo
Casado anunciara a constitución do Consello Nacional de Defensa, González
López escribía: «Como me suponía, lo de España tomó un rumbo catastrófico.
Recuerda ud. que le dije que cualquier día el Gobierno se encontraba con que
nadie le obedecía, y como lo temía, ocurrió». O 29 de marzo, ao día seguinte
de que o exército franquista entrara en Madrid, o coruñés dicía: «Lo de Madrid,
pese a ser irremediable, nos ha apenado a todos de un modo sensible».
Os acontecementos que se estaban a vivir en España, non por previstos,
resultaban menos dolorosos; confirmaban o desenlace esperado; ratificaban a
condición persoal de derrotado que, de certo, fora asumida tempo atrás por
González López. Moita máis atención presta na súa correspondencia á situación dos compañeiros de infortunio, os exiliados republicanos que estaban en
París naquelas mesmas datas. Emprega o correo para facer chegar a Jiménez
de Asúa noticia das peripecias de antigos compañeiros e coñecidos dos dous,
así como de familiares:
Estos días está aquí mi cuñado Morayta3 y su hija para ver si arreglan su visado
a Méjico. Tengo que acompañarlos a todos los sitios.

2. «En realidad –escribiu González López ao evocar aquel nomeamento– había venido a Ginebra con tres distintas misiones: la primera, que era la que Jiménez de Asúa le había pedido a
Negrín para mí, la de Secretario de la Delegación española en la Liga de las Naciones, y tras ella
la segunda, que se escondía bajo ella, la de colaborador de Jiménez de Asúa en dirigir la organización que había formado Jiménez de Asúa, en favor de la República española, dentro de Austria y Alemania; y en tercer lugar, la de Cónsul general de España en Suiza, en Ginebra, que me
había dado Negrín, sin que se la hubiera pedido Jiménez de Asúa». González López lembra que,
amais de traballar ás ordes de Jiménez de Asúa, viviron coas súas respectivas familias na mesma
pensión (González López 1990: 294 e 299).
3. Segundo relata González López nas súas memorias, o seu cuñado Emilio Morayta chegou
a París logo de cesar como cónsul da República na localidade francesa de Pau e instalouse nun
piso da mesma casa da Rue de Rome, en Montmartre, onde xa vivía o coruñés. (González López 1990: 315).
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Esta mañana recibí un telegrama de Esteban Mirasol4 diciendo que al llegar a
Toulouse en el avión de Casablanca fue detenido y llevado a un campo de concentración donde se encuentra en este momento.
Sánchez Román5 salió ya con toda su familia para New-York y de allí para Méjico. Manuel Cordero6 sale uno de estos días para la República Argentina en
misión oficial del Partido Socialista. Azaña se encuentra en París con su cuñado Rivas Cherif.

Emilio González López esfórzase en describir a Jiménez de Asúa o
desacougo en que viven os exiliados na capital francesa e que vén motivado,
entre outras razóns, polo acoso ao que a policía francesa somete aos refuxiados
políticos españois. No relato dun suceso recente, e que inclúe na carta que
remite o 14 de marzo, non agocha a súa sorpresa polo nulo respecto que nas
autoridades espertan mesmo antigos membros dos gobernos republicanos:
No ha decrecido, sino que ha aumentado la actuación de la policía francesa
sobre los refugiados políticos españoles. Muestra de ello es que ayer se presentó la policía en el local donde estaba instalado Méndez Aspe,7 detuvo a todas las
personas que se encontraban en el local, entre ellas la secretaria particular de
Méndez Aspe, y registró minuciosamente al propio ex-Ministro. El Juzgado clausuró esa oficina sellándola. En la puerta de ayuda a España la policía detiene a
cuantos se aventuran a visitar este centro; en la puerta de todos los locales donde vienen actuando gentes republicanas ocurre lo mismo; al romper el día en
muchos hoteles se presenta la policía y se lleva detenidos a todos los españoles:
los que presentan alguna irregularidad en sus papeles se los llevan conducidos
a un campo de recuperación instalado cerca de Perpiñán; a los más afortunados les dan 48 horas para abandonar París. Muchas personas que ud. conoce
sufrieron estos procedimientos: así un hermano de un compañero el diputado

4. Esteban Mirasol Ruiz, avogado, foi deputado a Cortes por Albacete en 1931 (Acción Republicana) e en 1936 (Izquierda Republicana). Unha vella amizade unía a González López con
Esteban Mirasol e co seu irmán Emilio: «Otro de mis viejos amigos, de los años de estudiante,
era Esteban Mirasol, él y su hermano compañeros de curso en la Facultad de Derecho, testigo de
mi boda, diputado de Acción Republicana, por su provincia natal de Albacete, con el que había
hecho la campaña electoral de las Constituyentes, tomando parte en un mitin en el pueblo de
la Roda, donde tenía una Fábrica de Harinas» (González López 1988: 51).
5. Felipe Sánchez Román y Gallifa (Madrid, 1893–México, 1956). Catedrático de Dereito Civil
na Universidad Central de Madrid. Tras a Guerra Civil, exiliouse en México, onde continuou o
seu labor docente na Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
6. Manuel Cordero Pérez (Castroverde, Lugo, 1881–Bos Aires, 1941). Membro do PSOE e da
UGT. Concelleiro e tenente alcalde en Madrid, deputado nas Cortes de 1931 e presidente da
Comisión de Responsabilidades do Congreso.
7. Francisco Méndez Aspe, ministro de Facenda no segundo Goberno presidido por Negrín.
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socialista Marino Sáiz, y el hermano de Sacristán8 fueron llevados al campo de
concentración de Perpiñán. Tobío,9 Carretero,10 López-Rey,11 etc. fueron detenidos durante casi todo un día y puestos en libertad dándoles un plazo breve y
perentorio para abandonar París. Tobío se fue a Cherbourg donde embarca uno
de estos días para New-York, y Carretero ya tomó el barco para Méjico.
Yo, personalmente, continúo tolerado y con el temor de verme envuelto en una
de estas recogidas policiacas que, cuando menos, proporcionan unas cuantas
horas de detención.

A hostilidade con que a policía trataba os republicanos españois era motivo, aínda que non o único, de que a meirande parte deles non consideraran
París como o destino definitivo do seu exilio.12 A capital francesa era só unha
estación de paso. Todos buscaban un país que lles ofrecese asilo; todos estaban á procura dun visado que lles permitise saír de Francia. Nesas circunstancias, os exiliados vense obrigados a unha peregrinación polas sedes das
representacións diplomáticas de distintos países, fundamentalmente hispanoamericanos, confiando en arranxar a súa situación. Tamén destas xestións,
tantas veces infrutuosas, fala González López:
Continúa –escribe o 22 de marzo de 1939– la peregrinación de personas de
todas clases por los consulados y legaciones americanas: a Colombia se van:
Ricardo Baeza,13 al parecer con una cátedra de arte; José Benito,14 catedrático de
Mercantil, (ha embarcado ya) tras de otra; Fernández Clérigo15 se propone ir allí
y una serie de gentes más que quizá ud. no conozca. Bugeda16 se va a Méjico.
8. Antonio Sacristán Colás, catedrático de Dereito Mercantil. Foi elixido deputado por Cáceres
nas eleccións de xuño de 1931.
9. O propio Lois Tobío dá conta nas súas memorias da súa detención e mais a da súa esposa
en París (Tobío 1994: 446-447).
10. O socialista Anselmo Carretero (Segovia, 1908–México, 2002). Enxeñeiro industrial e
historiador.
11 José López-Rey e Emilio González López coñecíanse da época das mobilizacións contra a
ditadura de Primo de Rivera organizadas pola Fundación Universitaria Española (FUE).
12. Tal era o caso de Emilio González López: «Andaba un poco desorientado por París, pensando marcharme de Francia lo más pronto posible, pues no sólo veía que se acercaba a grandes
pasos la Segunda Guerra Mundial, sino que la propia policía francesa no nos daba a los refugiados españoles permiso para permanecer en París, y buscaba por todos los medios y presiones
que nos marcháramos de la capital francesa» (González López 1990: 318).
13. Ricardo Baeza (Bayano, Cuba, 1890–Madrid, 1956). Escritor, crítico e traductor, embaixador de España en Chile en 1931. Exiliouse en Bos Aires dende a fin da Guerra Civil ata 1952.
14. José de Benito Mampel, catedrático de Dereito Mercantil da Universidad de Zaragoza.
15. Luis Fernández Clérigo (1883-1948), avogado, deputado de Acción Republicana por Madrid nas eleccións de xuño de 1931 e deputado por Izquierda Republicana nos comicios de febreiro de 1936. Exiliouse en México.
16. Jerónimo Bugeda Muñoz (Tarancón-Cuenca, 1904–México, 1971), avogado do Estado,
deputado socialista por Xaén nas tres lexislaturas da II República.
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Bassols,17 ministro de Méjico, se marchó a su país para tratar la cuestión de la
emigración española. Desde entonces no visan en Méjico pasaportes y, al parecer, no los visarán hasta su regreso.
Cada vez se agravan las dificultades de visado y validez de nuestros pasaportes
diplomáticos, la Cía [ilexible] francesa no admite ya los pasaportes diplomáticos españoles.

Nunha nova carta, de sete días despois, engadía:
Somos unos 50 catedráticos de Universidad exiliados. Pero ahora todo el mundo alega que es profesor (?) –auxiliares, ayudantes...– e incluso se ofrecen en las
legaciones para dar conferencias, gentes como Mariano Ansó,18 ajenas por completo a toda función docente. Las legaciones hispanoamericanas se ven asediadas por esta turba de solicitantes y se sienten atemorizadas por el número y la
condición de las personas.

Emilio González López non é só espectador das desventuras e desvelos
dos exiliados republicanos en París. El mesmo sofre serias dificultades económicas, como lle confesa ao seu interlocutor:
No puede vd. imaginarse la cantidad de vueltas y revueltas que he tenido que
hacer para encauzar el grave problema del pago. Todo el día en función permanente en espera de que se aclarara. Después de todas estas gestiones, mi
correligionario Méndez Aspe me dice que sólo me satisfará el 50% de mis emolumentos y nada por los viajes realizados (de España a Ginebra, etc...).19

Dada a súa situación económica, Emilio González López era consciente
de que precisaba resolver axiña o seu futuro:
Pero si pasa el tiempo y al final no resulta nada, la situación se presenta angustiosa. Méndez Aspe –lembráballe de novo a Jiménez de Asúa–, después de mil
17. Narciso Bassols, embaixador de México en Francia nestas datas.
18. Mariano Ansó Zunzarren (Pamplona, 1899–Biarritz, 1981). Avogado e político. Alcalde de
Pamplona ao proclamarse a II República, deputado en 1931 (Acción Republicana) e en 1936 (Izquierda Republicana), foi ministro de Xustiza no primeiro Goberno presidido por Juan Negrín.
19. González López matiña viva a memoria deste episodio, do que deixou puntual constancia
nas súas memorias: «Había estado ya en el banco para cambiar parte del poco dinero que me
había dado Antonio Sacristán, encargado por el gobierno de Negrín, de atender los pagos de las
cuentas pendientes, uno de los cuales era mi sueldo de los dos meses que estuve al frente del
Consulado general de España en Ginebra, del que no recibí un solo céntimo, mientras estuve al
frente de él; y tuve que acudir varias veces a Sacristán para recordarle que no me había pagado.
Con gran resistencia, me pagó la mitad de lo que me debía el gobierno por mi sueldo» (González López 1990: 325).
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vueltas, sólo me pagó el 50% de mi sueldo y gastos de representación. Con este
dinero tengo para varios meses y los pasajes. Por esto lo que a mí me interesa
es que en este plazo venga una orientación precisa. Una larga permanencia en
Francia me haría agotar estas escasas disponibilidades.

O obxectivo era saír de Francia, mais o problema era a onde dirixirse e
como acadar o visado necesario. En Memorias de un diputado republicano en la
guerra civil española (1936-1939) lembra que o seu era un pasaporte diplomático que xa non posuía validez para viaxar aos países que tiñan recoñecido ao
Goberno de Franco e sinala como un xesto de dignidade que, ao cabo, resultou ser un grave erro non amañar a situación cando aínda estaba en Suíza e
podía ser doado facelo:
Me hubiera sido sumamente fácil en Ginebra acudir a cualquiera de los otros
consulados, principalmente de la América española, para conseguir un visado
para su país, pero, entonces, por dignidad, estando todavía en el desempeño de
mi cargo, existente la República española y luchando todavía en el frente las tropas republicanas, no me pareció digno anticipar nuestra desgracia, solicitando
de estos colegas un visado en mi pasaporte diplomático o en uno normal que me
hubiera preparado fácilmente el canciller de mi Consulado general.
Creo que fue un grave error, sobre todo para conseguir el visado para México,
pues el delegado de esta nación en la Liga de las Naciones, Isidro Fabela,20 era
amigo particular de Jiménez de Asúa, y me había invitado, con D. Luis a cenar
en su casa. De este error me di cuenta ya estando en París y exiliado, sin pasaporte válido para la mayor parte de los países que ya habían reconocido el gobierno
del general Franco (González López 1990: 321).

Tamén nas súas memorias, lembra terse posto en contacto con vellos
amigos e coñecidos coa esperanza de obter algún tipo de axuda: con Ramón
Mosteiro, secretario xeral da Fronte Popular Antifascista Galega en Nova York;
con Jorge Arrillaga, antigo compañeiro de estudos en Madrid e que cría que
ocupaba algún posto na embaixada venezolana en Londres; e con Francisco Canosa, alcalde de Cee durante a II República e que estaba xa instalado en
Cuba. Xestións todas que non deron ningún resultado. Pero na enumeración,
Emilio González López esquece referirse á petición de acorro que lle enviou
a Luis Jiménez de Asúa. Polas cartas conservadas, pódese deducir que Jiménez de Asúa encomendara a un tal Cano –o epistolario non ofrece datos que
permitan precisar a súa identidade– as xestións necesarias para obter o permiso do Goberno colombiano que permitise instalarse naquel país a el mes-

20. Isidro Fabela (1882-1964). Delegado plenipotenciario de México ante a Liga das Nacións.
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mo e mais a González López. Este último estivo, durante o mes de marzo de
1939, pendente desa posibilidade. O día 11 daquel mes escríbelle a Jiménez
de Asúa: «Parece que lo de Cano se va dilatando. Es raro que el Gobierno no
le haya contestado. Pero no hay que perder esta esperanza, cuando son tan
pocas las que quedan».
Tres días despois, parecía improbable a chegada de boas novas ao respecto e González López comeza a considerar outras opcións. Daquela, interésase pola axuda que Isidro Fabela poida prestar aínda e comenta esperanzado o
rumor, logo desmentido, que corría de que Felipe Sánchez Román fora nomeado asesor do presidente mexicano Lázaro Cárdenas:
Por su carta deduzco que lo de Cano va sufriendo algunos aplazamientos que
hacen enflaquecer la esperanza que tenía en esta gestión. Es difícil el extravío
de una carta de correo aéreo. Vamos a ver si la segunda gestión tiene más fortuna que la primera de las soluciones ultramarinas; para mí esta de Cano tenía
la máxima simpatía. No le deje de mano. ¿Hay algo de Fabela? El otro día me
encontré con Honorato de Castro21 y me dijo que Prieto había conseguido que
el Presidente de la República mejicana nombrara su asesor jurídico a Sánchez
Román. (...) Tengo un vivo deseo de marcharme a América. Si Cano tuviera fortuna, sería un respiro.

Emilio González López debeu de recibir unha carta de Jiménez de Asúa
na que se pode supoñer que alentaba as esperanzas de que Fabela puidese
facer algunha xestión que lle franquease a entrada en México. Na resposta que
González López remite o 16 de marzo intúese un home esgotado emocionalmente, que pon en mans do seu mestre a decisión sobre o seu futuro:
Con respecto a la pregunta que me hace sobre lo de Fabela, no sé qué contestarle. Si lo de Cano se aclarara definitivamente, más me inclino a Colombia, que
a Méjico, y mucho más si va vd. a Colombia. (...) Creo que lo mejor que puedo
hacer es dejarlo a su buen criterio, dado mi estado de ánimo. Teniendo marcada preferencia por Colombia, Méjico no me disgustaría. Si ud. lo estima oportuno puede hablarle a Fabela. Volviendo a insistir en que me parece mejor dejarlo
a su mejor y superior criterio.

Sorprende que, nas súas memorias, González López non faga mención
ningunha á idea de viaxar a México ou a Colombia que acariciaba naqueles
21. Honorato de Castro Bonell (Borja, Zaragoza, 1885–México, 1962), catedrático da Facultade de Ciencias da Universidad Central de Madrid, astrónomo do observatorio de Madrid, director xeral de Estadística e elixido deputado por Zaragoza en 1931 por Acción Republicana e
en 1936 por Izquierda Republicana.
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días parisienses. Aínda máis, o coruñés afirma que descartou como destino
calquera país de Hispanoamérica dende un primeiro momento:
Pensaba, como buen gallego, emigrar a América, pero no a la española temeroso de que allí las circunstancias políticas, tan frecuentemente turbulentas en
esos países, me forzaran a marcharme de ellos, y, por eso, los Estados Unidos me
parecieron el país que andaba buscando (González López 1990: 321).

A súa correspondencia con Jiménez de Asúa desmente por completo esta
versión. Incluso xa cun visado a EE UU no seu pasaporte e unha pasaxe no
peto para Nova York, non se refire a esa cidade como o destino definitivo do
seu exilio, senón só como o lugar onde procurar arranxar a documentación
que lle permitise instalarse en Colombia ou México :
Por tener el visado de Norteamérica en mi pasaporte diplomático y como ya no
visan más pasaportes españoles en el consulado de Norteamérica, estoy decidido a
embarcarme para New-York y esperar allí la evolución de las cosas. He encontrado un barco belga que por 95 dólares en 1ª (clase única) me lleva a New-York. La
situación en Francia, la agravación de la situación internacional, las dificultades de
visados y pasaportes, la reducción creciente de mis disponibilidades económicas
me inclinan a emprender este viaje y allí esperar lo de Colombia o lo de Méjico. En
New-York me haré con una pasaporte expedido en el Consulado español.

O texto anterior pertence a unha carta datada o 22 de marzo; dous días
despois, insiste:
El barco donde pienso embarcar sale de Amberes el día 8 del próximo mes de
abril y, por lo tanto, estaré en París hasta el 7 por la noche. Si la contestación de
Colombia viene el día 26 me da tiempo sobrado. Como calculé que ud. vendría
a primeros de abril, por eso hasta esa fecha quería permanecer en París. Para mí
la mayor ilusión sería poder ir a Colombia y trabajar a su lado. Si la contestación
fuera favorable sería conveniente que Cano le pusiera unas letras al Ministro de
Colombia en París para el visado de mi pasaporte.
Continúo tropezándome con gente que va a Colombia: José María Aguilar, diputado de Izquierda Republicana, catedrático de Historia de la Universidad de
Sevilla, tiene ya el visado y dice que también una cátedra, Arturo Fernández
Noguera, abogado del Estado y ex-director general del Timbre, amigo personal
de un tal Dorien, comisionista de armas, hombre adinerado que se ha trasladado a Colombia donde fundó un periódico titulado Estampa; Fernández Noguera
tiene el visado y sale a mediados de abril para Colombia; Cordero Bel, diputado
federal por Huelva, íntimo amigo de Barriobero y que según él está emparentado con el Presidente de la República de Colombia. (...)
No deje de avisarme rápidamente de cualquier noticia que venga de lo de
Colombia.
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Ata o último momento, pois, González López conservou a ilusión de
viaxar a Colombia e traballar xunto ao que fora o seu profesor e polo que sentía tan grande estima. Cabe imaxinar que ese proxecto, como a perspectiva de
reencontrarse con outros exiliados, servíalle de consolo, unha sorte de alivio,
ante as incertezas que presentaba o futuro. O 29 de marzo, o coruñés xa sabe
que todas foran vas ilusións:
Siento vivamente que lo de Cano no haya tenido contestación satisfactoria. La
cantidad de demandas de españoles hacia aquella República ha agravado las
cosas. Hasta ahora han salido para allí tres catedráticos de Universidad: de Benito (Derecho), Cuatrecasas22 (Farmacia), Aguilar (Filosofía), sin contar a Ricardo
Baeza que al parecer tiene otra cátedra. (...)
Sigo en mi opinión de marcharme a New-York. Prefiero esperar allí a ver si se
resuelve alguna cosa.

Frustrada polo momento a viaxe a Colombia, González López disponse a
marchar a Nova York e deixar atrás París: «Aquí en París no se resuelve nada y,
en cambio, se ve uno metido de lleno en el mentidero político».
Nas súas cartas a Jiménez de Asúa, González López ofrece información
sobre as discrepancias e disensións que se viven no seo da emigración republicana, fundamentalmente, a propósito das partidas económicas en mans das
autoridades republicanas:
Aquí –escribía o 16 de marzo– hay un gran revuelo político y económico. Punto de partida: el Gobierno del doctor Negrín no ha dimitido, y todos los organismos que actúan con mayor o menor clandestinidad reciben su inspiración
directa. Esto quizá no tuviera especial transcendencia en estos momentos si no
se complicara con dos cuestiones a su vez enlazadas: disponibilidad de las cantidades –al parecer, todavía cuantiosas y cuyo importe por dinero y temor de
poder ser extraviada esta carta no consigno– que estaban en las arcas del Tesoro,
y el nombramiento de la denominada Comisión de evacuación a América. ¿Qué
ocurre con el dinero todavía existente? Nadie lo sabe más que los escasos iniciados en los que casi nadie tiene confianza y esta desconfianza y censura no sólo
envuelve a las personas notoriamente poco de fiar, sino a otras que por la relación directa y directiva que mantienen con ellos los hace solidarios de su
actuación. Y la desconfianza se agrava al no dar muestras estas gentes de ponerse en contacto con aquellas personas que, por su jerarquía y actual representación, están obligadas a conocer exactamente lo que ocurre, porque son
responsables de lo bueno y de lo malo que acaezca.
22. José Cuatrecasas Asumí (1903-1996). Catedrático de Botánica Descriptiva da Facultade
de Farmacia da Universidad Central de Madrid dende 1931. Tras a Guerra Civil, exiliouse en
Colombia, ata que en 1947 se trasladou a EE UU.
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Y si las personas que actualmente administran los restos del Tesoro público
despiertan suspicacias por su actuación y afán de escapar a toda investigación,
todavía encuentra mayor hostilidad la tímida Comisión de evacuación. [ilexible] Cruz Salido, Méndez etc. es la clásica tertulia del Dr. Negrín. Y quizá donde mayores resistencias tropiece sea en el seno del propio partido socialista. Esta
hostilidad y disgusto se expresó hace pocos días a través de don Diego23 que no
ha admitido ser Presidente de esa Comisión. Propone el nombramiento de otra
[ilexible] e imparcial que infunda confianza en todos: ex-Presidentes de consejos, o bien Presidentes del T. S., del T. de Cuentas, T. de Garantías etc. (...)
Todo esto se lo digo para informarle de la marcha de las cosas que por aquí
ocurren.
El estado de opinión pública de que le hablé en mi última carta –comenta o 22 de
marzo– se ha agravado. Se ha redactado una carta dirigida al Presidente de las Cortes en este sentido formada por varias personalidades (Araquistáin, Albornoz, Largo Caballero, etc.). Pero a esto se une el que acaba de llegar a París Trifón Gómez,
procedente de Madrid, que, al parecer, en nombre de la Junta viene a plantearle
algunas cuestiones a Negrín y se dice que entre ellas la situación de los fondos.
Estos días han llegado a París –escribe o 24 de marzo– dos representantes de
las Sociedades españolas de New-York. Traen la oferta de aquellas sociedades de
pagar 1000 pasajes de españoles con destino a Méjico. Vinieron dirigidos a D.
Diego Martínez Barrio. Se celebró una reunión presidida por D. Diego y a la que
asistieron los dos comisionados y un representante por cada partido político.
Todos los reunidos, con excepción de González Peña,24 se pronunciaron en favor
de la constitución de una comisión integrada por todas las fuerzas políticas, que
con urgencia enviara a Méjico a esas mil personas. González Peña sostuvo que
debía ser la comisión ya constituida por el Gobierno Negrín la que administrara
ese dinero. Esto dio lugar a un vivo diálogo entre González Peña y D. Diego. Se
celebrará pronto otra reunión para resolver en definitiva. Parece ser que Zugazagoitia se ha desentendido de esa comisión: [ilexible] la constituyen: Azcárate, ex
Embajador de Londres; Rafael Méndez; Méndez Aspe; Osorio Tafall; Alejandro
Otero; Pascua, y no sé si Cruz Salido.25
En una reunión celebrada anteayer por los ex-ministros del Gobierno Negrín,
éste declaró que no quedaban más que 150 millones de francos. Comprenderá
ud. que esta cantidad, continuando la guerra, se hubiera consumido en 15 días
o menos. Los cálculos de personas enteradas le ponen algo más de un cero a la
derecha. Uno de estos días, de una manera oficial, se requerirá a Negrín para que
23. Alude a Diego Martínez Barrio, que, nestas datas, asumía a presidencia das Cortes
republicanas.
24. Ramón González Peña (Asturias, 1888–México, 1952). Deputado socialista nas Cortes republicanas e ministro de Xustiza no segundo Goberno de Negrín.
25. Bibiano Fernández-Osorio Tafall presidiu o Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE), institución en que participaron os outros citados por González López.
[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (153-166) ]

6

Isabel Gómez Rivas

rinda cuentas. Es extraño su interés en no rendirlas, cuando él debía ser el primero en tomar esta iniciativa.
Toda la tarde estuve reunido con Negrín y la Diputación Permanente. Sería largo de contar lo que ocurrió. Mañana continúa.

Este último apuntamento pódese ler na carta remitida o día 31 de marzo
de 1939, a última das que compoñen o epistolario aquí comentado. Polo tanto, o relato daquela reunión da Deputación Permanente das Cortes de España
hai que buscalo nas memorias de González López, onde evoca o enfrontamento –case físico– que tivo con Negrín. Non só despacha con dureza ao presidente do Goberno e a aqueles que lle prestaban apoio, senón tamén aqueloutros
que non foron capaces de apoiar un voto de desconfianza e censura a Negrín
porque precisaban que «el gobierno sufragara los gastos de una pequeña Corte
de secretarios y agregados» (González López 1990: 330-332. Cf. Valle 1976:
19-26, Fuentes 2002: 38-39 e Madariaga 1989: 499-508).
Finalmente, Emilio González López embarca en Amberes no Henry Jasper.26
Atrás queda España, desangrada pola Guerra Civil, e París. Na capital francesa,
Emilio González López asistiu con inquietude ao acoso que a policía
francesa sometía aos refuxiados políticos españois e ás liortas entre os políticos
republicanos; tívose que enfrontar con dificultades económicas e con todo tipo de
atrancos ata obter un visado que lle permitise saír de Francia. De todo isto queda constancia na súa correspondencia con Jiménez de Asúa. Atendendo tanto á
súa cronoloxía como ao seu contido, estas cartas pertencen, na tipoloxía dos
epistolarios do exilio elaborada por Xosé Luís Axeitos, a un «primeiro bloque de
correspondencia inmediato ao remate da guerra, podemos consideralo de urxencia, son as típicas cartas ‘de noticia’, salvo algunha rara excepción, marcadas pola
desolación e pola incerteza do futuro (...) con marcado acento de súplica case
sempre» (Axeitos 2003: 23-24).

26. Con el e mais a súa esposa viaxa un sobriño de Jiménez de Asúa, de nome Luis. Foi o propio coruñés quen axudou a conseguirlle a pasaxe. «Querido D. Luis: Tan pronto como recibí
su telegrama –escribe González López o 29 de marzo– fui a la compañía para ver si había una
plaza para Luis. Como la sede central de la misma está en Amberes, tienen que escribir allí y
hasta el viernes por la mañana no hay respuesta. Ese día iré a ver lo que hay y se lo comunicaré con toda urgencia». O día 31 de marzo de 1939, confirmáballe a dispoñibilidade de pasaxe:
«Hay un pasaje en el barco. Me pregunta el de la Cía. naviera si tiene el pasaporte visado. Urge
la contestación. Como mañana es sábado y la Cía. cierra a mediodía, convendría que le telegrafiara directamente, aceptando la reserva como segura. (…) Le escribo corriendo porque son las
8 y ½ y quiero que coja el correo la carta, echándola directamente en el tren».
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Hai tempo que non cómpre defender a relevancia deste tipo de documentación –os epistolarios– na reconstrución da historia do éxodo republicano. Xa
en 1968 Manuel Andújar daba ao prelo unha selección da correspondencia
mantida no exilio dende 1944 e que foi publicada baixo o título Cartas son cartas. No prólogo viña a dicir que no xénero epistolar se achaba un extra de sinceridade, que era nas cartas «donde se manifiestan, sin alifafes o efectismos,
las actitudes» e, xa que logo, avogaba por que á serie en circulación de xuízos
e testemuños sobre a recente historia de España e mais a diáspora republicana
se incorporaran outros xogos de cartas ata compoñer un «patrimonio común»
(Andújar 1968: 11-12). Xosé Luís Axeitos, quen tanto ten feito por contribuír
a cumprir o temperán designio de Manuel Andújar a través da recuperación
dos epistolarios dos exiliados galegos, tamén reivindica o valor deste tipo de
fontes documentais: «é unha maneira de examinar polo miúdo o fardel do exilio, de ir contando e fixando este cacho da nosa historia» (Axeitos 2003: 19).
Ben pode dicirse que as cartas que González López remitiu en 1939 a
Jiménez de Asúa amosan sen maquillaxes nin arrodeos a situación do coruñés
naquelas datas. Aí radica parte do valor dese testemuño, no seu ton –tan directo e dorido– que non teñen, non podían ter, as súas memorias. Por outra parte, son cartas que amplían a información que el mesmo proporcionou nas súas
memorias e, en ocasións, ata contradín pormenores daquel relato construído
moito tempo despois dos acontecementos vividos. Non se trata de discutir o
afán de fidelidade ás lembranzas que guía a González López na redacción das
súas obras autobiográficas, pero acaso sexa posible sospeitar que súa memoria
botara no esquecemento algúns episodios, nunha operación que proporcionaba orde ao caos que supuña o inicio do exilio e que, á vista de cal fora a súa
vida a partir 1939, confería coherencia ás decisións tomadas nun momento en
que o home se debeu de sentir arrastrado pola Historia.
O Henry Jasper cruzou o Atlántico rumbo a Nova York. González López
quizais non sospeitara, cando embarcou, que aquel ía ser, ao cabo, o destino definitivo do seu exilio. Para Jiménez de Asúa a cidade do seu desterro foi
Bos Aires. O exilio separou as biografías destes dous homes que, non obstante, continuaron mantendo unha relación epistolar durante o resto das súas
vidas.27 Eles, coma tantos outros membros da diáspora republicana, atoparon
27. O epistolario entre ambos os dous que se conserva na Fundación Pablo Iglesias inclúe cartas
posteriores a 1939: de González López, datadas o 17 de setembro de 1948, 24 de maio de 1964,
4 de maio de 1967, 7 de decembro de 1967, 7 de xaneiro de 1969, 8 de abril de 1969 e 19 de
xaneiro de 1970; de Jiménez de Asúa, datadas o 15 de outubro de 1948 e o 16 de marzo de 1968.
Polo ton destas misivas non resulta aventurado afirmar que estas non son máis que unha pequenísima parte dunha relación epistolar que se prolongou ata a morte de Jiménez de Asúa.
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nesas relacións epistolares non só un xeito de manterse comunicados, tamén
unha fonte de consolo no desterro. Xa o dicía un dos textos recollidos en Cartas son cartas:. «Nos encontramos caídos en una soledad abismática. Sólo a
veces la levedad de una carta, la llegada de una noticia, la posibilidad más
remota, nos saca de una tristeza que usted conoce tan bien como yo. (...) Yo
quisiera tener una correspondencia infinita, para sentirme más firme que lo
que me siento hoy. No es vicio, ni grafomanía, ni una especie de epistolarismo
descompuesto. Es sencillamente necesidad» (Andújar 1968: 25).
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SAUDADE E EMIGRACIÓN NA POESÍA DE ANTÓN
ZAPATA GARCÍA
Miro Villar

RESUMO
O presente artigo realiza unha análise das liñas temáticas da saudade (a nostalxia da Terra) e
da emigración na obra poética de Antón Zapata García (Laxe, 1886 – Bos Aires, 1953), alén
de ofrecer unha breve achega biográfica do escritor, con especial relevo no que atinxe ao seu
intenso activismo social e cultural dentro da colectividade galega na Arxentina.
Palabras clave: poesía, emigración, Arxentina, saudade.
ABSTRACT
The following article is an analisis of the outstanding thematic lines in relation to the “saudade”
(nostalgia and homesickness) and emigration in the poetical work of Antón Zapata García (Laxe,
1886 – Buenos Aires, 1953). Moreover, it also offers a brief biography of the writer, specially
focused on his fruitful social and cultural activity within the galician community of Argentine.
Keywords: poetry, emigration, Argentina, saudade (homesickness).

I. BREVE NOTA BIOGRÁFICA

Antón Zapata García naceu na parroquia de Santa María da Atalaia da
mariñeira vila de Laxe (A Coruña) o día 26 de febreiro de 1886. O seu pai
era sarxento de carabineiros e a nai, María Josefa García Moreira, natural de
Camariñas,1 era parente do poeta Eduardo Pondal. Polo tanto, o noso poeta
Recibido: 10-09-2008

Aceptado: 15-12-2008

1. Cando a revista Alborada, da ABC de Corcubión, publica o poema «Chovendo», que xa aparecera meses antes noutras publicacións, a redacción engade baixo o nome do autor: «Oriundo
de Camariñas». A confusión puidera ser debida á orixe da nai, pois tanto os avós maternos de Zapata como o propio poeta naceron en Laxe.
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viña sendo neto dun sobriño do vate bergantiñán. De feito, na súa coñecida
conferencia «Eduardo Pondal, Sentimento e Libertá da Terra Galega», sinala: «Os que o conoceron na seneitude [A Pondal] —nós, porraís consanguiña,
tuvemos esa grande e impagábel sorte—...».
Con estudos primarios e logo de traballar nos labores do agro, en 1903,
con tan só 17 anos, embarca cara á Arxentina. Nesa altura xa falecera a súa nai,
feito que puido condicionar a súa decisión. A razón da súa marcha non está
clara, aínda que é moi probable que os problemas do poeta e dos seus irmáns
coa madrasta fosen decisivos para que primeiro emigrase o propio Antón e
logo, cando xa estaba asentado, seguisen o mesmo camiño o resto dos seus
irmáns e outros parentes.
Ora ben, tampouco se pode descartar que a motivación primixenia estivese no feito de que fixera xa os dezasete anos e quixese eludir a chamada a
quintas coa emigración. De feito, todos os estudos realizados sobre as causas das correntes migratorias nesta época adoitan sinalar esta entre as máis
importantes. Ademais, non debe ser casual que o longuísimo poema «A crus
da Rosa» relate, nomeadamente no capítulo XV, a historia dun mozo que emigra para eludir as quintas. Estes versos ben puideran basearse na propia experiencia autobiográfica, malia que unha advertencia inicial sinale: «Todol-os
persoaxes que figuran con nomes ou alcumes n-este poema, non alluden a
ningunha persoa de reial eisistenza, eisceizón feita do gaiteiro “O fresco”, ao
que o aitor conóceu sêndo rapás».
En 1903 Antón Zapata García chegou á Arxentina como un emigrante máis e estableceuse na capital. Na Arxentina, segundo Vilanova Rodríguez
[1966: 1250], Antón Zapata García traballou como empregado de comercio
e como «tenedor de libros».2 Sinala tamén que axiña empezaría a compoñer
versos e a escribir artigos, con preferencia de tema galego. As primeiras colaboracións das que temos noticia son os poemas publicados durante 1913 en
Suevia, «Revista Gallega Regionalista»,3 cos que se iniciaría a súa presenza en
moitas cabeceiras da colectividade galega na Arxentina.
A súa traxectoria poética vaise consolidando, aínda que nos primeiros
momentos escribe máis en castelán que en galego, e o 13 de novembro de 1920,
no bonaerense Teatro Colón, Antón Zapata García recibiu unha Mención Honorífica, en forma de Flor Natural, nos Xogos Florais convocados pola Casa de
2. Diccionario da RAE: «El que tiene a su cargo los libros de cuenta y razón en oficina pública
o particular».
3. Trátase de tres textos, o primeiro deles intitulado «A casa d’o poeta Pondal» no n.º 7, 24 de
maio de 1913.
6
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Galicia de Bos Aires, polo seu poema galego «Volvoretas». Este texto é unha glosa do poema «¡Ai!...» incluído en Aires da miña terra de Curros Enríquez.
No eido social, participa na fundación dunha institución social e cultural
denominada «Club Gallego», xunto a persoas como Eduardo Blanco-Amor,
aínda que pouco despois debeu afastarse da organización, en desacordo coa
súa liña de actuación.
Desde 1928 ata 1934, data en que foi expulsado, traballa arreo na Asociación Benéfica y Cultural (ABC) del Partido de Corcubión, da que chegará a dirixir
a súa revista, Alborada. Este activismo posibilitará unha relación con importantes
persoeiros como o xa citado Blanco-Amor, Ramón Suárez
Picallo ou Castelao. Así, Céltiga publica a mensaxe que
os «céltigos»,4 entre os que está Zapata,5 lle remitiron a Castelao para manifestarlle a condolencia pola
perda do seu fillo.
En 1929, unha nova6 publicada no Correo de
Galicia dá conta da iniciativa conxunta de Antón
Zapata García, Francisco Regueira e Manuel Oliveira de crearen unha entidade, a Institución Cultural Gallega, protectora do Seminario de Estudios
Gallegos. O labor da entidade non estivo exento de
Zapata, 1920.
controversia.
Antón Zapata García continuaba a ser un importante referente, ata o punto de que a súa participación como poeta era requirida polas sociedades máis
dinámicas da colonia galega na Arxentina e pola Federación de Sociedades
Gallegas. Nesa altura o noso poeta xa militaba na arredista Sociedade Nazonalista Pondal (SNP). Durante 1932 a tensión política entre os diferentes sectores da Institución Cultural Gallega rebenta en sucesivos enfrontamentos na
4. A tertulia dos «céltigos» desenvolvíase na cafetaría La Armonía, na boanerense Avenida de
Mayo, da man de Ramón Suárez Picallo, daquela codirector de Céltiga. Ademais de Antón Zapata, asistían regularmente Antón Alonso Ríos, Eduardo Blanco-Amor, Eliseo Pulpeiro, José Ramón Lence, Domingo Rial Seijo e outros. Cfr. Marivel Freire Freire, «Avelino Díaz e Castelao»,
en VV. AA. [1999: 341].
5. Núñez Seixas [1992: 183] sinala que algúns «céltigos», entre os que se atopan Manuel
Oliveira, Eliseo Pulpeiro e o propio Zapata, van militar ao mesmo tempo na Sociedade d’Arte
Pondal, fronte á maioría, que se dedicarán a traballar no seo da FSGAyC e no seu semanario
Galicia.
6. Cfr. «Para ayudar al Seminario de Estudios Gallegos. Creación de una entidad cultural»,
Correo de Galicia, n.º 1218, Bos Aires, domingo, 26 de maio de 1929. Vilanova [1966: 1401]
sinala erradamente o 15 de maio de 1930 como data de constitución da ICG, atrasando un ano
a súa creación.
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prensa da emigración, con acusacións de todo tipo e renuncias varias. As dúas
posicións máis antitéticas son a que representan por unha banda os dirixentes
da Federación de Sociedades Gallegas, expresada nas páxinas do seu voceiro,
Galicia, e pola outra a que manteñen desde A Fouce os membros da Sociedade
Nazonalista Pondal, que malia seren dentro da Federación a minoría discordante porén tiñan o control da Institución Cultural.
Envolta na polémica, a Institución Cultural atravesa unha profunda crise, como o demostra o feito de se produciren varias baixas significativas. En
1934 Antón Zapata García vai ser designado presidente, segue a ser notoria
a presenza de destacados membros da Sociedade Nazonalista Pondal, que así
continuaban a ‘controlar’ esta agrupación. Este ascenso vai coincidir no tempo
coa súa defenestración na ABC do Partido de Corcubión, que o expulsa, por
maioría de votos e por problemas internos, na última asemblea de 1934. Tras
a expulsión da ABC de Corcubión axiña vai seguir un camiño semellante na
Institución Cultural Gallega, aínda que desta volta por causas esóxenas e non
endóxenas. Tanto é así que o feito que provoca o seu afastamento vai acontecer en Galicia. En Ponteceso realízase unha homenaxe a Pondal con motivo do
centenario do seu nacemento, no que o presidente do SEG pronunciou un discurso en castelán. Este feito provocou unha enérxica reacción na colectividade galega, nomeadamente desde o arredismo7 nucleado arredor da Sociedade
Nazonalista Pondal, que no seu voceiro cualifica de ‘inxustificabre’ a pasividade dos galeguistas e nacionalistas que estiveran presentes no acto, pois: «A
ponderazón e as boas maneiras nos feitos e nos ditos, folgan quando se produce un caso d’esta natureza. O que compría, o que estaban obrigados a facer os
que na vergoñosa emerxenza “tragaron saliva”, era protestar, impedir que ese
señor desleigado e sinvergonza rematase o seu discurso».
Como xa sabemos, os arredistas exercían unha importante influencia
sobre a Institución Cultural Gallega, protectora do Seminario de Estudios
Gallegos, e levan a súa reprobación a esta entidade, mais Antón Zapata García, que era o presidente naquela altura, impide calquera agravio contra o
presidente do SEG por mor desa pouco afortunada intervención na conmemoración do centenario pondaliano. Este xesto vai provocar unha durísima
campaña dos seus ex-compañeiros para conseguir a súa dimisión e perante os
ataques Antón Zapata García presenta a súa renuncia.
O levantamento fascista do 18 de xullo de 1936 altera toda a dinámica
societaria na Arxentina, que agora se vai centrar na solidariedade e no apoio
7. Cfr. «Toleranza inxustificada ante unha inxuria a Pondal», A Fouce, n.º 79, Bos Aires, maio
de 1935.
0
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material cara ao goberno democrático republicano. A celebración das datas
patrióticas8 intensificouse e déuselle máis forza ao seu contido reivindicativo.
Así, o 19 de decembro de 1936, o ateneo galego Lembranzas da Terra e a Federación de Sociedades Galegas organizan un acto «Na conmemoración da traxedia
da Frouseira» cun amplo programa político, literario e musical.9 A presentación
é realizada por Avelino Díaz, «con un discurso en el que puso de manifiesto la
similtud de aquella tragedia con la que actualmente sufrimos». Tamén se representa a peza teatral Xente de lei de Xesús Calviño de Castro e o coro interpreta
varias composicións poéticas deste último, de Cabanillas, de Avelino Díaz e de
Antón Zapata García. O seu poema «Suidade...», con música do mestre Suñer, é
cantado por solista e coro. Pecha o acto Eduardo Blanco-Amor, que é presentado como director do Galicia, quen fala sobre o Mariscal Pardo de Cela.
A crueza da Guerra Civil española e, sobre todo, a represión desencadeada polos falanxistas en terras galegas serán decisivas para que o estro poético
de Antón Zapata García se volva máis comprometido. De feito, o seu poema
«Na morte de Lexandro Bóveda», publicado no Galicia o 27 de xuño de 1937,
convértese na primeira composición en galego que evoca o asasinato do secretario de organización do Partido Galeguista.10
En 1942 concorre ao certame convocado pola Junta de Selección de la
Agrupación Democrática del Espectáculo Público, tamén denominada Junta
de la Victoria, no que se premiaba o mellor Himno a Stalingrado, co obxecto
de alentar a defensa desta cidade ante a invasión da Alemaña nazi na Segunda
Guerra Mundial. O poema de Antón Zapata García, co título referido, é elixido
como o mellor entre os numerosos participantes. Aproveitando a sona que lle
outorgaba o premio, a Irmandade Galega organízalle unha homenaxe11 «pol-a
sua meritoria laboura como poeta e como galeguista».
8. Nesa altura o galeguismo conmemoraba as datas do 28 de xuño, aniversario da aprobación
plebiscitaria do Estatuto de autonomía, o 25 de xullo, día de Galicia, posteriormente Día da Patria Galega, e o 17 de decembro, aniversario da morte do mariscal Pardo de Cela. Anos despois,
en 1959, a Conferencia das Irmandades Galegas da Arxentina e do Uruguai, realizada en Bos
Aires, instituiría o 17 de agosto como Día dos Mártires Galegos ou Día da Galiza Mártir para
lembrar a data exacta en que fora asasinado Bóveda, pois xa se viñan realizando actos de homenaxe cada 18 de agosto.
9. Cfr. «El homenaje a la memoria de Pardo de Cela. Fué celebrado el sábado pasado en nuestro local», Galicia, n.º 500, Bos Aires, domingo, 27 de decembro de 1936.
10. «Hoxe por hoxe, a primeira elexía a Bóveda da que temos noticia é a de Luís Seoane titulada «A Alejandro Bóveda, fusilado» (Galicia, Bos Aires, 20-12-1936); a primeira en galego,
segundo os nosos datos, é «Na morte de Lexandro Bóveda», de Antón Zapata García (id., 27-61937)», en Alonso Montero [1996].
11. Cfr. «Irmandade Galega. Continúase en forma activa a orgaización d-un Banquete en homaxe ao Poeta galego Antón Zapata García», Galicia, n.º 808, Bos Aires, sábado, 5 de decembro
de 1942.
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Nesta época Antón Zapata García xa tiña moitos problemas de saúde,
que o acompañaron durante os anos finais da súa vida. Cando estaba restablecido das súas doenzas, o poeta era un concorrente habitual dos actos patrióticos. Entre eles salienta a súa participación, en xullo de 1944, na concorrida
homenaxe a Castelao que a colectividade galega organiza con motivo da recente edición polo Centro Orensano de Bos Aires da súa obra de pensamento
político Sempre en Galiza. A asistencia a este acto é numerosísima,12 coa presenza dos deputados galegos Antón Alonso Ríos e Elpidio Villaverde e unha
nutrida representación do goberno republicano e das autonomías catalá e vasca no exilio, das asociacións da colectividade galega na Arxentina, no Uruguai, Cuba, Puerto Rico, México, Nova York e o Brasil. O noso poeta aparece
na nómina dos «inteleutaes e artistas galegos», xunto a Rafael Dieste, Manuel
Colmeiro, Luís Seoane, Arturo Cuadrado ou Emilio Pita, entre outros.
Novamente vai ser unha homenaxe, desta volta a Manuel Prieto Marcos13
pola publicación do seu libro Versos en gama de gaita, o seguinte acto de importancia no que testemuñamos a asistencia do noso poeta, acompañado pola súa
dona e ocupando a cabeceira da mesa xunto ao homenaxeado e a Castelao,
Alonso Ríos, Elpidio Villaverde, Domingo Maza, Luís Seoane, Manuel Puente,
Avelino Díaz, Calviño de Castro e unha nutrida representación galeguista. A
cea, organizada polas Mocedades Galegas, tivo lugar o 2 de setembro e 1944
no Centro Orensano. Despois de que Seoane, ilustrador do libro, agasallara a
Prieto Marcos cun gravado de madeira e tras un breve saúdo dun membro das
Mocedades, intervén Antón Zapata García para glosar a obra poética do homenaxeado, mentres que Alonso Ríos se centra na gabanza do labor patriótico
desenvolvido por Prieto Marcos.
Na altura Antón Zapata García aparece na composición de «Membros do
Consello Ourentador da Irmandade»14 para o bienio 1946/1947. A relación está
encabezada polos deputados Castelao, Elpidio Villaverde e Antón Alonso Ríos, e
nela figuran os nomes máis importantes na colectividade galega da emigración e
do exilio, como Núñez Búa, Manuel Puente ou Ramón Rey Baltar, entre outros.
A enfermidade creba a saúde de Antón Zapata García e, á idade de 67
anos, tras varios meses convalecente, falece en Bos Aires o día 20 de xuño de
1953, malia que a acta de defunción indica que o óbito se produciu o día 21.
En sinalar o día anterior coinciden os xornais da diáspora.
12. Cfr. «A Cabeceira do Banquete», A Nosa Terra, Bos Aires, n.º 429, 25 de xullo de 1944.
13. Cfr. «Cen galegos de ferro asistiron á cea en honor de Prieto Marcos», Galicia, n.º 870, Bos
Aires, sábado, 9 de setembro de 1944.
14. Cfr. A Nosa Terra, n.º 448, Bos Aires, xuño de 1946.
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Postumamente, nos primeiros meses de 1954 publícase o seu único libro
A Roseira da Soidade, cun prólogo de Ramón Otero Pedrayo, que se vira obrigado a refacer ao coñecer a morte do poeta e ao que pón remate no nadal de
1953. Aos 72 poemas do libro hai que xuntarlle unha colección de textos
dispersos nas publicacións periódicas que foron compilados na nosa tese de
doutoramento, A poesía de Antón Zapata García. Edición e estudo [2008]. De feito, as referencias aos textos manteñen a numeración que os poemas teñen na
devandita edición da poesía completa.
II. A NOSTALXIA DA TERRA: A SOIDADE OU SAUDADE

A obra poética de Antón Zapata García caracterízase, de primeiras, polo
seu autobiografismo, xa que en moitos dos textos o eu poético é unha representación do propio poeta que expresa as súas vivencias persoais.
Malia a heteroxeneidade e a ausencia de unidades temáticas xa subliñadas, existe unha trabe simbólica que alicerza a estrutura do libro e que xa se
intúe desde o propio encabezamento, A Roseira da Soidade, no que se simboliza a perda, mais tamén desde o paratexto da «Adicatoria» nunhas palabras
escritas polo poeta no mesmo ano de 1953: «A miña Nai Galiza e aos meus
irmáns galegos, dende Bós Aires, dempóis d-unha ausenza de cincoenta anos
emigrado»... Soubo ver isto moi ben Ramón Otero Pedrayo no longo prólogo
do libro, do que salientamos esta extensa citación, na que tamén saen a relucir
as reflexións de Ramón Piñeiro e de Domingo García Sabell sobre a saudade.
Voltando á idea centrosa do libro, imaxen ricaz do vivir do poeta, descóbrese outravolta o símbolo inmorrente e gasalleiro, como no ilustre Ramón Cabanillas, da roseira xiada por o amor frolecida. Igoal nas sagas e nos canzoeiros, nos
camiños da pelerinaxe románica e no ámpido das aldeas esmaltadas como altares
barrocos cos seus cruceiros e seus pazos, a roseira de caridosa sávia e zume responde ás estaxes de penitenza e espranza e ós bicos de apaixoado namoramento.
Coma nos feitíos dos libros clásicos, un soneto franquea —porta desmasiado feituca e pequeneira— as polifonías e venturanzas de «A Roseira da Saudade»:
«Abrazada da crús do sofrimento
que a longa emigrazón lle puxo â veira,
fói tecendo suidades a roseira
c-un dagoro sinxel d-enfroramento...»
Poeta Antón Zapata, e como leial e sinceiro, home de saudade.
Pescudando nos axeitados estudos de Ramón Piñeiro, de Domingo García
Sabell, houber sido fermoso o descobrimento de cal xénero de saudade, en
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que lírica dimensión imponse sobre as máis no ser de Zapata e tamén como
da outa vivenza —door e groria— do poeta pódese tirar unha esencia, ou un
puro refrexo conceitoal pra a fina e trascendente arquiteitura da metafísica da
saudade. Poetas e filósofos irmáñanse en coloquio sobor da saudade, a xusgada
por pseudofilósofos de outro tempo e terra febreza do esprito das xentes de
Oicidente e doenza laiante dos galegos. O cumio deica hoxe do estudio teórico
da saudade atópase na tesis de Ramón Piñeiro: «que arrincando do sentimento
de saudade e a través da sua perspeitiva sentimental o ser do home tén un
sentido ontolóxico positivo: a realización da libertade». Cecáis un análise
detido houbera probado e contrastado aquila ergueita tesis no vivir e na obra
de Zapata. E non menos veríanse selados en eisprenza os pensamentos de
García Sabell. Dí o xoven mestre da mocidade galega: «Y cada una —la ironía
y la saudade— será en su ámbito un poderoso y oculto estímulo para la fértil
dinámica creadora del alma de Galicia».

A temática da saudade ou soidade aparece tamén deliñada nos
encabezamentos de cinco poemas do libro: «A Roseira da Soidade»; «A
campana da Soidade»; «Suidade»; «Dorna saudal» e «Praias da Soidade»;
ademais doutro poema en castelán, «Saudades», que ten a súa importancia
saleientar por se tratar do segundo poema publicado, na orde cronolóxica,
aparecido en Suevia, «Revista Gallega Regionalista», Bos Aires, n.º 8, 14 de
xuño de 1913, aínda que datado polo autor un mes antes, no que chora a
morte da súa nai e a imposibilidade de estar a carón do seu sepulcro na hora
do soterramento.
Outros poemas onde a saudade é o fío argumental son o soneto «Lar»,
dedicado á sociedade galega que editaba a revista do mesmo nome na que se
publica o texto; o soneto «Chovendo», que narra como a chuvia se irmanda
coa nostalxia propiciando un dorido e triste momento de lembranza; o soneto «Meu padriño», que conta a historia real de Laureano Carril, alcumado «O
Roxo», padriño do poeta, un home que «sulcóu os mares todos n-un branco bergantiño...» e como a saudade fixo que retornase a Laxe «xa mui canso do mundo
e facer cabotaxe»; o poema «Ao marchal-os barcos», que relata a soidade producida na voz poética cando, nos peiraos da cidade bonaerense, contempla
como retornan os barcos trasatlánticos á Terra sen que poida embarcar para o
seu regreso: «Marchan os barcos, / e, n-eles, vân / miñas soidades / pra o meigo lar»
e envexa as brancas gaivotas que os seguen.
Outra boa proba da preponderancia da temática da saudade é o feito de
que esta palabra ou as súas variantes e derivados sexan, con certeza, os termos
máis reiterados nos poemas e a maioría pertencen a composicións incluídas no
libro A Roseira da Soidade. Velaí saudade, saudades, saudal, soidá, soidade, soidades,
soidadoso, soidosa, soidosas, soidoso, suidá, suidade, suidades, suidosa ou suidoso.
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Como tamén o son os termos referidos á emigración: emigración, emigrado, emigrador, emigradora, emigrados, emigramos, emigran, emigrante, emigrantes, emigrar ou emigrazón; formas cos prefixos -in / -i: inmigraron, imigrano,
imigrantes, imigraran ou imigraron ou formas con aférese: migra, migraba,
migrado, migran, migrante, migrantes, migraran, migratoria, migrazón.
De feito, nunha das cartas ao editor Manuel Roel Longueira o poeta confesa: «No meu poema o «Herbedeiro de Lourido», e, tamén, n-outro -«O FARO»,
fago menzón do meu arraigado sentimento de podere voltar. Nos «Pinales da
lembranza», aínda sinto zoar os seus arumes...».
Esta saudade, que se produce na emigración, vai moitas veces acompañada dunha dor emocional, xa desde os versos iniciais do libro: Abrazada da
crus do sofrimento / que a longa emigración lle puxo â veira.
En ocasións, a saudade é dos elementos da natureza e da paisaxe que nos
levan, de maneira inequívoca, ao locus amoenus da infancia e da mocidade. Así,
no poema «O herbedeiro de Lourido» lembra a desaparición dun érbedo entre
Lourido de Abaixo e o de Arriba, mais tamén os lugares de Romea, Serantes,
Quelabanda (hoxe, Calabanda) e Carrabete, Tella ou a vila de Baio, para rematar con versos definitorios do seu afastamento na emigración: ¡e hoxe lémbrote
a ti, dende o estranxeiro, / teu fin sabendo!, ¡¡triste!!... No poema «Os pinales da
lembranza» son estes de Carrabete, Quela Banda (hoxe, Calabanda), Soesto e
San Simón de Traba, por unha banda da ría, ou Frexufre, San Pedro e Cándoas
(Canduas), pola outra, os que se lembran: Lonxe, lonxe, pol-a América, / voso
zoar me acompaña..., ademais de incluír unha referencia sobre o falecemento
da súa nai e outra exacta sobre o tempo da ausencia: Trintadóus anos sin vêr-vos,
/ ¡e aínda zoades na miñ-alma!, pois o poema publicouse por vez primeira en
1935 e, como sabemos, o noso poeta chega a Bos Aires nos albores de 1903.
Outro lugar evocado da infancia é o descrito en «Pedras de Besugueira»,
onde canta as peculiaridades deste lugar da costa de Laxe: pedras que, n-outros
xornos, de pequeno, / tamén piséi, descalzo, / pra coller a mantenza das patacas, /
das coles e dos nabos, / enclavándolle o enciño, ¡coma un home!
Noutros son evocados lugares aínda non coñecidos, como sucede en
«Sarandóns», berce dos avós paternos do poeta, no que coñecemos moitos
datos autobiográficos e que, na estrofa final, serve para anunciar o desexo de
retornar e coñecer a casiña dos avós, feito que nunca chegou a se consumar
pois o poeta nunca puido regresar. Ademais, nesta estrofa ollamos unha visión
moi positiva e agradecida da emigración pois sinala: d-esta grande Bôs Aires / â
que dín meu suor / e a quen muito ben quero / pol-os bens que me dóu.
Así a todo, estamos perante unha das obsesións recorrentes para a voz
lírica desde a antigüidade clásica, que se veu reescribindo ata o noso presen[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (167-190) ]
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te histórico con diferentes modulacións. Alén doutras mostras, as literaturas
galega e portuguesa ofrecen numerosos testemuños sobre a presenza da saudade ou soidade.15
III. A EMIGRACIÓN

En relación coa temática anterior existen varios poemas que teñen como
eixe central unha visión particular da emigración. Esta temática tivera un importante tratamento lírico en poetas como Rosalía, Curros e Cabanillas. Porén,
deixara de ser motivo literario nos poetas da chamada xeración das vangardas
ou de 1925, agás en Manuel Luís Acuña. Malia outras excepcións, como un dos
Seis poemas galegos de Federico García Lorca, a lírica sobre o éxodo atopa a súa
mellor expresión naqueles escritores que estiveran ou estaban aínda na emigración, como Luís Seoane, por citarmos un nome abondo representativo.
O mellor exemplo desta liña temática está no dramático relato da desfeita dunha parella por mor da emigración do longo e coral poema narrativo «A
Crus da Rosa», que leva o significativo subtítulo de «Lênda do amor fidel».
Aparece dividido en XXI capítulos ou fragmentos, e xa o primeiro remata
advertindo do despoboamento de Laxe por mor do feito migratorio: mais
esperta inquedosa a nobre vila / d-un mal soño de engados e de espiños / que a despova, emprobece i-aniquila: / ¡Vân, pra a Cruña, imigrantes, des veciños!...
Pouco despois, xa no capítulo II, mestúrase a dor e a mágoa dos familiares dos que parten coa descrición das promesas que causan a emigración.
Velaí estes versos:

60

Hai no ambente fondas mágoas, saloucos, algunha queixa
dos que fican bagullando, do que da vila se aleixa
cicáis pra sempre, camiño de outras terras onde poida
ganar o pan máis abondo, porque pensa, porque coida
que é verdade o negro engano das riquezas de outros lares,
Eldourados, Potosíes, que, surxindo tral-os mares,
miles sésamos abriron pra o que arela o Velociño,
anque nunca, xamáis chegue... ¡anque morra no camiño!

15. De feito, arredor da data de publicación do libro A Roseira da Soidade tamén se publican os
ensaios Saudade, Misticismo e Amore [1952] de Antón Alonso Ríos e Arredor da Saudade [1954] de
Lois Tobío Fernández. E lembremos que Ramón Cabanillas, un poeta moi lido por Zapata, dedica o seu discurso de entrada na RAG en 1920 ao tema. Cfr. Cabanillas, Ramón (1994) [1920],
A saudade nos poetas gallegos. Discurso lido por Ramón Cabanillas o día 31 de agosto do ano 1920, en
que se celebrou no Balneario de Mondariz o seu recibimento na Real Academia Galega e contestación
de Eladio Rodríguez González, Segredario da Academia. Edición de Luís Alonso Girgado e Teresa
Monteagudo Cabaleiro. Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades. Inclúe edición facsimilar. A Coruña, Tipografía El Noroeste.
6
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Tamén no fragmento VII, no que se describen polo miúdo as faenas e a
riqueza que pode fornecer a pesca, hai unha referencia a non abandonar este
sector produtivo: ¡indo a buscar no estranxeiro / o que tên a propia casa!, pois
— ¡Hoxe hai peixe como area!—.
No seguinte (VIII), aparece un novo personaxe, de nome Barlovento,
amigo de Gundar, o mozo de Rosa que emigra, caracterizado coma unha persoa que perde o seu ánimo e anda triste e serio pola ausencia dos ‘irmáns’,
pois: El, tamén, fái algúns anos, fóise â América / coa ilusión de máis ganar; / pro
tornóu enfermo e probe, sin espranzas / de poder ganal-o pan. E que os trata de
convencer para que non emigren, sen ningún éxito. pois na súa voz temos
estes versos abondo esclarecedores:

545

»Eisí fóronse des mozos, des carballos
d-este noso Patrio Chan;
outro día serán catro..., sete..., doce...;
máis adiante... ¡vinte máis!...
Eisí iráse, pouco a pouco, a xuventude,
a galega fror lanzal...
¡Queira Deus que tal engado despareza
e non xurda endexamáis!...

De feito, no seguinte fragmento (IX) aparece unha definición precisa do
drama colectivo da emigración: —¡Galiza, fonte que sangra!—.
Unha emigración que precisaba dun primeiro paso, desprazarse ata un
dos peiraos dos que partían os enormes transatlánticos, episodio que o Gundar vai vivir na cidade coruñesa (de novo outro dato que fai ao protagonista
do poema unha representación do autor) e do que empeza a falarse no capítulo XI. No seguinte fragmento Rosa reza as súas oracións —«Por todol-os galegos que inmigraron / na procura de un ben que eiquí xa tiñan, e que morreran na
emigración, lonxe da terra e sen poderen retornar. No capítulo XIV Rosa deixa
a romaría da patroa de Laxe, Santa María (15 de agosto), para tentar ver desde
unha atalaia, «Pedra da Vela», o paso do barco transatlántico que leva a Gundar para América e como acende unha ‘fogata’ para facerse ver, mais: A seirán
xa morre... Non sulca unha vela / por diante da costa que Rosiña vê, / e vóltase â
vila a noiva sinxela, / vertendo máis bágoas, perdidal-a fé... No seguinte fragmento (XVI) coñecemos as razóns da demora, que adoitaba ser habitual na época e
que tamén posúe todas as trazas de ser un episodio totalmente autobiográfico.
Así, sabemos que: A posterga que sofre o trasatrante / deica ao seguinte día, / por
mor dos cartafoles de embaixadas / que, de Madrí, non viñan. E continúa a narrar
o medo do protagonista de que os gardas o prendesen e aquí, de novo, apa[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (167-190) ]
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rece a causa da emigración: anque xa lle pagara a un quitacomas, / a un cacique
e a un escriba, / a coima dos embrullos pra, «pol-a alta», / embarcal-o, bulrándose
das quintas. A travesía relátase despois (XVII): cando o «Alquimán» sarpaba da
Capital Galega, / deixando por babor a brava «Punta Herminia», / o «Orzán» e a
«Torre de Hércules» —¡de Breogán a insinia!—, mais tamén aparecen nomeados
as Illas Sisargas, o Roncudo, a Insua (Punta Laxe), Faro Vilán ou o cabo Fisterra, e tamén as vilas de Camariñas, Muxía e Fisterra, antes do momento en que
o barco: ¡enfióu na media nuite a proa ao Novo Mundo!... No capítulo XVII nárrase o fracaso emocional e persoal de Gundar, que xa levaba seis meses emigrado: Esmolando traballo nos comercios / de tendas e almacéns, / arribaba decote nos
baixíos / dos negreiros sin lei. A situación era difícil, pois a guerra16 cegara moitas
fontes / de traballo, o que nos permite situar a acción por volta de 1914. (Lembremos que o autor emigrou nos albores de 1903). Tamén se fala das solicitudes que Gundar lle facía a calquera veciño que retornase para que nada lle
dixese a Rosa da súa dramática situación e cóntase como os seus veciños xuntaron os cartos para mercar a súa pasaxe de retorno, episodio que se detalla nunha conversa no fragmento XVIII, mais no seguinte capítulo Gundar
morre na travesía de regreso: Despóis de trinta días de viaxe, / —¡coma un fardo calquer!—, / n-un negro cubichete de terceira / ao cuitado laxés, / pecháronselle
pra sempre os verdes ollos. E un ‘fardel’ co corpo do mozo foi guindado ao mar.
A morte de Rosa e a lección moral que se converte en lenda ocupan os dous
últimos fragmentos, onde aparece unha últina reflexión sobre o feito migratorio: Quezáis as mozas lembran aos noivos que imigraron, / e seu amor comparan cô
amor de tâl muller, / pois coidan que finándose os que as apalabraron, / tamén, elas,
en pena, se cheguen a morrer...
Outro poema de forte contido relacionado coa emigración é «Anduriñas»,
no que na primeira parte describe estas aves para xa na segunda comparar a
súa existencia coa dos que emprenden a emigración: ¡Tal fan os emigrantes!...
Pouc’a pouco, / van deixand’as casiñas d’as aldeas, / as vilas, as cibdades y-as cabanas, nunha composición moi triste na que se fala da dor nas despedidas, mais
tamén na que se analizan algunhas das causas do fluxo migratorio, neste caso a
brutal fiscalización que vai parella a unha escasa produtividade do campo, estes
versos son abondo ilustrativos: Abandonan os eidos porque coidan / que non poden
pagar, ao Fisco, a renda, / pois n’o Inverno presente, c’as friaxes, / podrísell’a semente baix’a terra… / ¡y-embargaránll’os carros y-os trebexos, / as galiñas, os cochos yas facendas!.... Deseguida narra como se realizan os empeños para lle mercar o
pasaxe / a un axente mais duro qunha pedra, e detalla como son as duras con16. NOTA DO AUTOR: «A guerra de 1914».
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dicións da viaxe en barco. Porén, na cuarta parte do poema prodúcese unha
viraxe absoluta e a dor é substituída por un chamamento á loita. De feito, a data
de publicación (1915) sitúa este texto no ronsel do agrarismo de Basilio Álvarez e das composicións poéticas de Ramón Cabanillas e sorprende que tamén
introduza un berro de loita característico do anarquismo da época:

80

—¡Est’ano somos ricos!: ¡Xá n’hai fame!...
¡Xá non marchan os probes par’Améreca!...
—¡Ouh, santa rebelión redimidora!...
¡Xerminal!, ¡Xerminal!...: ¡¡¡bendito seas!!!

Porén, noutro poema relacionado co mar, «A pauliña dos pescos», xorde unha nova causa da emigración na vila de Laxe, desta volta relacionada cun
importante problema para os pescadores da localidade: Emigran os peixadores /
da probe vila de Laxe, / por non ter un refuxio no inverno / que ás bucetas e lanchas
ampare, sinalando os culpables das «mil traxedias mariñantes». Nesta estrofa
reiterada dúas veces: —¡Inda morran afogados / os que chuchan nosa sangue, / e
non fan tan siquer unha dársena / que das fortes mareiras nos salve!...
Emigración e mar volven xuntarse no poema «Nai dorida», pois é evocada a dor das nais que non deben esquecer os que emprenden o camiño de
deixar a Terra. O texto preséntase como unha polifonía de voces, un canto
coral, no que interveñen un narrador, a voz que representa as nais e un coro
que se repite ata catro veces:
CORO
Sinte, emigrante
qu’o mar d’Atlante
vas a cruzar,
as fondas queixas
d’a nai que deixas
sin consolar!...

Na relación entre os emigrados e as persoas do seu contorno afectivo,
familiar ou veciñal eran sumamente importantes as cartas, como se sinala no
poema «Volvoretas», onde estes insectos lepidópteros son metáforas de tres
epístolas recibidas, do pai, dun amigo e da moza. A parte cuarta da composición principia cunha estrofa abondo esclarecedora do que representaban estas
letras na diáspora:
... As cartas que nos veñen de Galiza
sôn, tamén, volvoretas,
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portadeiras de bicos e agarimos
e amorosas apretas
qu-esparexen âs névoas da suidade
e o corazón retempran
pra luitar..., e vencer..., e darlle grórea
¡â nosa amada Terra!...

Ademais, a súa recepción provoca a reflexión sentimental da voz poética
que soña estar no lugar natal, á beira do mar, E ollando aos negros barcos traspondo a Baleeira, / por todol-os galegos que migran, eu choréi. Versos que asocian,
máis unha vez, o feito migratorio a unha dor emocional.
Outro poema que bebe intensamente da propia experiencia persoal e no
que atopamos moitos datos é «Lembranza e loubor da Cruña». Todos estes
pormenores arrincan cando abandona Laxe no vapor de carga «Victoria» que
facía con regularidade o traxecto entre a vila da Costa da Morte e a cidade
coruñesa. Alí chega en compaña do seu pai, que coñecía perfectamente a cidade debido a que estivera nela destinado como carabineiro. Tamén se recollen
as palabras que lle dirixe o seu proxenitor antes da súa marcha, mesmo querendo influír na súa decisión para que non emigre e lembrándolle o espírito da súa nai xa falecida, ademais de lle argumentar cunha estatística: Dos que
emigran, ¡meu fillo!, un por cen sô retorna: / os demáis vân a pique na «Saudal»...
¡probe dorna!... O poema, que nace de ver na emigración fotografías da cidade
coruñesa, remata con esta estrofa que resume as súas vivencias:
90

95

No relembro lonxano de outonal alborada,
a cibdade da Cruña xurde como encantada
n-unha gran lumiñaria albeiral e ilusoria,
como cando ao seu porto arribéi no «Victoria»...
¡e, mirando â Mariña, vexo o muelle de Ferro,
onde, mozo, embarquéi pra un lonxano desterro,
de un desterro alongado do que penso inda torne
i-eisí vel-a denantes de que os ollos entorne
pra enxamáis —¡ouh, cibdade co-a que soño e soñéi!—,
e que agora, xa vello, hastra a morte amaréi!...

Cómpre salientar tamén unha serie de poemas relacionados todos eles co
mar que se agrupan nun parte do libro A Roseira da Soidade intitulada «Dorna
saudal», que se inicia precisamente cun poema co mesmo título «Dorna saudal», no que esta embarcación simbólica é nomeada no primeiro verso como
‘migrante nauticela’ porque exemplifica a saudade que sente a voz poética na
emigración dos lugares e sensacións do mar vividos na infancia e na mocidade.
0
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No poema «O Faro» esta construción que guía tanto os transatlánticos
«no triste vïacruces d-emigrante» coma os pesqueiros que van a Terranova é
evocada desde a emigración: Orfo de tí, fai anos, / sin te ollar no trebón da miña
vida / de suidoso emigrante.
Tamén no poema «Ao marchal-os barcos» relata a soidade producida na
voz poética cando, nos peiraos da cidade bonaerense, contempla como retornan os barcos transatlánticos á Terra sen que poida embarcar para o seu regreso, como se sinala nos versos finais: ¡Fóronse os barcos / pra o Noso Chan, / e o
pensamento / con eles vái!...
En «Pedras de Besugueira» canta as peculiaridades deste lugar da costa
de Laxe, que é outro lugar evocado da súa propia infancia, para rematar con
esta estrofa en que incide sobre a culpabilidade dos que emigraron:

40

Benzoadas, ¡ouh, pedras!,
que feríchedes ben meus pês descalzos,
¡queira a sorte que axiña m-ôs firades
côs dentes arneirados,
e que a sangue que salla das feridas
me redenzan da culpa d-emigrado!...

De por parte, no soneto «Praias da Soidade», que poetiza a todas as
praias de Galiza, reitera a evocación saudosa dos emigrantes nestes catro versos: ¡cómo vos lembra, ¡praias!, o emigrante, / praias de media lúa ourilucente!... /
¡Cómo vos lembra sempre o navegante, / a Vía Láctea ollando fixamente!
Nas composicións «O probe do mar» e «A volta ô povo» tamén se narra,
como acontecía co personaxe de Gundar no poema narrativo «A Crus da
Rosa», o fracaso dun emigrante que decide retornar, no primeiro salienta o
motivo que decide o retorno perante a falta de oportunidades, porque na Terra
non lle ha faltar: ¡Un santo anaco de broa / e santa cunca de caldo!; mentes que no
segundo relata as penurias da viaxe: de tér q-ir coma on feixe na bodega, sinala
que viaxa de volta tan só cun traxe e un ‘poncho’ e, na voz deste anónimo emigrante, advirte o desengano que o agarda: ¡Xa presinte na y-alma os desenganos,
/ xüicios e rexouvas do seu povo / sobr-os cartos que fixo en vinte anos!...
E en «Invocación “O Caxestal”», un apóstrofe a un acantilado ou cantil da
costa de Laxe, un lugar onde as ondas: dínlle ôs tristes migrantes, / ¡ôs probes irmáns
meus / que arreda o lar galego esnaquizado!: / — ¡Adeus!, ¡adeus!!..., ¡¡adeus!!....
Sobre o retorno, mais desta volta sen a amargura do fracaso, tamén se fala
noutro poema de circunstancias escrito ad hoc para a revista Alborada, onde
aparece incluído no artigo «La demostración a un viajero. D. Manuel Teijeira
Hernández», que relata a homenaxe de despedida deste consocio da ABC de
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Corcubión, no que Antón Zapata García pechou a serie dos discursos congratulatorios coa súa lectura. Con todo, nos primeiros versos semella intuírse que
a causa de regreso tamén está na crise económica mundial que está a condicionar a vida das persoas, velaí como antes de lle desexar un feliz reencontro
cos seus e coa Terra sinala: ¿Que o comercio n-está forte?; / ¿que non se vende xa
nada, / e as cousas están que tollen… O noso poeta fala da debilidade do sector
comercial por propia experiencia.
Non é esta a imaxe que se dá en «Xan Croio», retrato irónico dun personaxe
de ficción, mais representativo de moitos galegos da emigración que se converteron en ‘americanos’ e perderon a conciencia da súa orixe. Este tríptico de sonetos
conta como fixo fortuna, a medida que ía medrando o seu desleigamento e como
non chorou ninguén a súa morte ou que, malia a súa riqueza económica, nunca se lembrou da súa aldea, malia que: Foi dono de cen casas-rascaceos, / chalete en
Mar do Prata, creto en Bancos, / forte caixa de ferro, caixóns cheos…
Finalmente, merecen unha mención á parte as coplas da serie intitulada
«Herbal Frorido. Cantares galegos», concretamente a oitava, que lembra que
un emigrado sempre anda co pensamento na Terra; a décima, na que sinala que o emigrante (comparado de novo coas andoriñas) non terá dita completa ata retornar; a décimo primeira, na que fala da debilidade: se a ferruxe
da saudade / na emigración te consome; na décimo terceira, que lembra o personaxe Gundar de Valarés,17 do seu poema «A crus da Rosa», para aconsellar
que non se emigre «non sexa que morras lonxe». E o mesmo acontece na outra
serie igualmente «Herbal Florido. Cantares galegos», onde salienta a segunda,
na que o son dunha ‘caracola mariña’ serve para lembrar á Nai Galiza.
De feito, tamén na emigración a morte adquire unha consideración máis
alta, polo que significa o feito de morrer lonxe do chan nativo. Velaí versos coma
estes do soneto «Lar»: «LAR, ¡morno lar!», —tamén dî o labrego; / e os que antre as
ondas, ou por mil camiños, / frente da morte, ou sin têr achego; ou en «Nai dorida»,
onde se evoca a dor das nais que non deben esquecer os que emprenden o camiño de deixar a Terra: E s’algún queda pra sempr’ausente, / —por que d’a Morte cumprío a Lei,— / sobr’este facho, mentras alente, / todal’as tardes lle resarei.
En definitiva, as reflexións sobre a saudade e a emigración aparecen ciscadas, de maneira directa ou indirecta, na obra poética de Antón Zapata García (Laxe, 1886 - Bos Aires, 1953). Malia todo isto e, se callar, polo feito de
publicar o seu libro A Roseira da Soidade en 1954, de maneira póstuma, a obra
deste poeta mereceu unha escasa recepción crítica na Galicia daquela altura. Porén, na nosa opinión, estamos convencidos de que a súa poética merece
17. Nesta copla é a única vez que escribe Balarés no canto do habitual Valarés.
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ocupar un lugar de destaque na nosa literatura da emigración e do exilio, que
reverdece en América, por debaixo de poetas fundamentais como Luís Seoane
ou Lorenzo Varela, pero na mesma altura que autores como Avelino Díaz, José
Conde, Alfonso Gayoso Frías, Xervasio Paz Lestón, Emilio Pita, Prieto Marcos,
Ramón Rey Baltar ou Xosé Rubia Barcia, todos eles merecedores de estudos
en profundidade e de protagonizaren efemérides como o Día das Letras Galegas, data en que se teñen homenaxeado poéticas de moito menor interese e de
inferior calidade estética.
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AS CARTAS DE CHAMADA
Alexandre Vázquez González*

Denominamos cartas de chamada a aquelas coas que os emigrados tratan de organizar a viaxe da súa muller, fillos, parentes ou outros paisanos cara
ao seu novo lugar de residencia en América. Con relativa frecuencia a necesaria asunción por parte dos chamados da operación emigratoria e a propia
organización material da viaxe requiriría do envío de varias cartas transatlánticas e das correspondentes misivas de resposta. Dado que se trata dun tipo
de correspondencia claramente privada e familiar, o seu destino como fonte documental dependeu, e segue a depender, basicamente das disposicións
estritamente familiares arbitradas sobre os papeis vellos gardados quizais nalgún recuncho das casas das familias tocadas pola emigración.
A rareza da mostra de cartas de chamada que presento deriva do paradoxo
de que, aínda sendo correspondencia privada, remataron a súa misión engrosando os expedientes de emigración municipais requiridos polas autoridades
españolas para poder obter a preceptiva Licenza de Emigración que abría a porta legal para partir cara a América, cartas que nalgúns casos permaneceron nos
arquivos municipais para ledicia do investigador. A mostra consta de oito cartas en que, en xeral, un emigrado chama a súa muller e fillos; nun caso reclama a un fillo, noutro a tres fillos e noutro o conxunto materno-filial amplíase
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coa sogra. A sorte do investigador ten límites, dado que unha soa carta bastaba
para a burocracia municipal.
Non se trata pois de epistolarios familiares nos que poidamos observar as
diversas vicisitudes polas que pasan os membros dunha familia ou dunha rede
microsocial informal separada no espazo polo feito migratorio.1 Nesta escolma
só pretendemos observar dende unha perspectiva unilateral, a do marido, pai
ou xenro reclamante, uns exemplos de transmisión duns proxectos proemigratorios familiares, de proposta emigratoria, que implican unha mudanza de
ritmo vital, unhas alteracións psicoloxicamente importantes e desacougantes,
aínda que tamén esperanzadoras, para os membros das redes sociais implicadas. Temos o reflexo na escrita duns momentos desestabilizadores sen dúbida,
tanto para os reclamantes como para os chamados.
Trátase dunha pequena escolma de cartas moi escasas que están conservadas nalgúns arquivos municipais galegos. Mais só dun tipo de carta, a carta de chamada.
Non se trata dunha relación exhaustiva ou dun volume inxente de documentos. Só son algúns exemplos, interesantes e curiosos que, dado o seu escaso número, non nos permiten definir unha caracterización necesariamente
xeneralizable. Mais a mostra en si presenta certamente uns denominadores
comúns, aínda que coas lóxicas variacións persoais, familiares e temporais.
As nosas cartas datan dos anos 1868, 1869, 1870, 1872, 1888, 1901,
e proceden dos arquivos municipais de Ferrol e Santiago de Compostela, na
provincia da Coruña, e de Caldas de Reis e Gondomar, na de Pontevedra.2 O
período que cobren permite observar como nas tres primeiras cartas a viaxe se
programa en buques de vela, mentres que nas tres últimas, e moi posiblemente as cinco últimas, a singradura realizaríase en buque de vapor.
Nestas cartas vemos a riqueza de informacións que transmiten, máis se
temos en conta que polo xeral a viaxe podería virse preparando a través dunha
máis ampla correspondencia. Permítennos estimar ata que punto algúns emigrados dispuñan de informacións sobre o que lles acontecía aos seus na terra
galega. As informacións que atravesaban o Atlántico cos servizos postais oficiais completábanse cos remitidos en cartas enviadas para entregar na man e
cos informes, recados, etc. transmitidos oralmente por paisanos retornados,
1. A partir de mostras postais maiores desenvolvéronde interesantes estudos arredor da emigración de diversos países europeos a América, tales como por exemplo: Green (1969), Franzina (1979), Baily e Ramella (1988), Kula e Kula (1986), AMCB (1992), Bruneton-Governatori
e Staes (1996); na historiografía española: Márquez (1995, 255-264), Pérez (1988, 121 e ss.),
Yáñez (1996); e na galega: Soutelo (1988, 1999a, 1999b, 2001a e 2001b).
2. Algunhas destas cartas foron utilizadas por Sanz (1989) e o conxunto da mostra por Vázquez (1992, 1993, 1995 e 2000).
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que ademais podían ser portadores dalgunhas cantidades de monetario e ocasionalmente dalgún paquete.
Nas cinco cartas máis antigas danse referencias ao envío de cartos coa
correspondencia e permítennos constatar a presenza de intermediarios tanto
formais coma informais. Os emigrados confían non só nas súas esposas, senón
quizais aínda máis en amigos e coñecidos respectados, solventes e varóns. A
muller e os fillos necesitaban para emigrar do permiso do pai, marido ou titor,
polo que a carta de chamada substituía o necesario poder notarial ou autorización marital para emigrar, e con relativa frecuencia a carta ía dirixida a un amigo ou persoa de confianza que debía responsabilizarse de resolver todo tipo de
trámites premigratorios.
En conxunto os oito remitentes reclaman 18 fillos, 6 esposas e unha
sogra, en total 25 persoas, que representan unha media de tres persoas por carta de chamada. Estas cartas son claros instrumentos da emigración encadeada, e non só polo obvio reclamo familiar, senón pola implicación nelas doutros
membros das súas redes microsociais informais, de forma que constitúen un
indicador por defecto da extensión das ditas redes as constantes referencias a
terceiras persoas que, engadidas aos familiares reclamados, suman 91 persoas,
polo que resulta unha media de 11,4 persoas por carta. E dado que, unha vez
que o emigrado dispón do financiamento para o traslado dos seus familiares e os manda chamar, os asuntos que deben ser amañados para emigrar son
exclusivamente resolubles en Galicia, as nosas cartas refírense máis a terceiras
persoas residentes nos seus lugares de orixe (68) que a residentes en América
(17). Entre este crecido número de referencias persoais expresadas nas cartas
destacan cuantitativamente, como non, as referencias a familiares, pero tamén
pola súa xestión de intermediación queremos destacar diversos tipos de intermediarios, os máis deles de carácter informal, que actuaron como correos ou
como implicados na organización das viaxes.
Nestas cartas o reclamante (pai, esposo ou xenro) trata de organizar a viaxe,
achegando en ocasións unha abundancia de detalles, poñendo especial atención
tanto nos preparativos da viaxe como na xestión de todo tipo de bens familiares sitos en Galicia. Dan consellos respecto ao embarque e estancia a bordo dos
buques. Estes consellos superan o ámbito material e chegan a unha dimensión
psicolóxica, animando a emigrar ás esposas reticentes. Os emigrados tratan de
exercer a súa patria potestade por máis que teñan que convencer as súas mulleres; só nun caso o reclamante semella respectar a opinión da súa dona.
Algúns dos maridos emigrados diríxense ás súas respectivas esposas tratando de disuadilas de facer caso a terceiras persoas que poderían dificultar a realización da súa proposta migratoria. O proceso de envío de familiares
cobra en ocasións aspectos de privacidade, de preparativos de operación case
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secreta que non debe ser comentada fóra da familia nuclear por mor de evitar inconvenientes.
Os emigrados reflexionan, solicitan información e preocúpanse polos
seus familiares en Galicia, e invitan a emigrar algúns deles (28 persoas, media
por carta de 3,5). Resalta unha característica que atopamos na metade das cartas da mostra: o fomento da habilidade de lectoescritura da que eran posuidores os remitentes, non así algunha das súas esposas, o que obriga a referirse a
unha indeterminada terceira persoa que faría as veces de lector.
Por último, algúns dos emigrados remitentes achegan algunhas informacións sobre a propia situación económico-laboral en América, e en xeral ofrecen escasos datos sobre a súa situación máis persoal e anímica. Iso si, como
non podía ser doutra maneira, expresan os seus anceios, o seu cariño cara aos
seus ou a súa morriña por estar lonxe da terra.
Para verificar se a proposta emigratoria de pais e esposos foi eficazmente
seguida polos chamados da nosa mostra, fixemos prospección nos expedientes
de emigración respectivos e confirmamos o éxito completo dos plans emigratorios paternos: entre a data das cartas e a concesión das licenzas de emigración
pasaron unha media de dous meses: as cartas foron remitidas entre os meses
de maio e decembro, as licenzas estiveron listas de xullo a febreiro, e as viaxes
producíronse un ou dous meses despois.
Características das cartas de chamada

Cartas da mostra

Informacións explícitas
Datación das cartas
Ano 1868
Ano 1869
Ano 1870
Ano 1872
Ano 1888
Ano 1901
Remesas dinerarias e o seus intermediarios
Envío de cartos
Intermediarios formais no envío de diñeiro
Intermediarios informais no envío de diñeiro
Intermediarios xestores no envío de familiares
Nomea a unha persoa para xestionar e asesorar nos preparativos
da viaxe
Escribe a un amigo de confianza.
Familiares reclamados
Reclama fillos (n.º)
Reclama esposa
Reclama sogra
Integrantes das redes microsociais
Refírese a polo menos (n.º persoas)
Persoas referidas residentes en América (n.º incluíndo o que
escribe)

6

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª
2

2 2

2

2 2

2

2

2 2 2 2 2
2
2 2
2 2 2 2
2 2

2 2

2

2

2

2

1 2 3 3 5 1 2 1
2 2
2 2 2 2
1
9 14 22 10 9 15 7 5
2 1 1 4 1 5 2 1
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Persoas referidas residentes en Galicia (n.º de persoas por
defecto)
Persoas en viaxe relacionadora
Persoas implicadas no envío dos seus familiares
Instrucións e consellos sobre preparativos da viaxe
Instrucións sobre preparativos da viaxe
Disposicións sobre os bens sitos en Galicia
Consellos respecto ao embarque e estancia a bordo do buque
Consellos rexeitando influencias antiemigracionistas de terceiras
persoas
Consellos animando á alfabetización lecto-escritora
Referencia ao intermediario lector
Fomento da emigración
Anima a emigrar a (n.º de persoas)
Tipo de buque
Viaxe en buque de vela
Viaxe en buque de vapor
Informacións sobre o estado laboral e persoal do reclamante
Informacións sobre condicións económico-laborais en América
Informacións persoais do emigrado en América (xeralmente
escasas)
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Fonte: Expedientes de emigración (Arquivos municipais de Ferrol, Santiago de Compostela,
Caldas de Reis e Gondomar)
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Carta de chamada n.º 1.
Fonte: Arquivo Municipal de Ferrol. Expedientes de Emigración.
Data: Trinidad (Cuba), 27 de xuño de 1868.
Sr. Don Andres Peña mi querido y nunca olvidable amigo yo como tengo que
valerme de otros para todo nose si en este Correo le hira alguna cosa para mis queridos hijos. Pues ya hace 15 dias queme pedieron laorden para remitirle a Ud. 64 pesos
por aora lo sintiría mucho que me detubieran esta en la Habana apesar que el que se
hizo cargo de libertarmelos enla Habana hes mui amigo y sige el viage a Francia y no
sele pasara por el olvido pero creo queno que es un Sr. mui atento y me queda la esperanza que me servira con asantituz le digo a U, que U, puede disponer como meyor le
pareca que yo ya U, save que nunca le pondere reparacion en lo que U, haga
Como tambien si U, biera que el niño no estea capaz para benir U, puede disponerle su parecer como su hijo y si U, be que el se anima abenir puede U, noticiarme sin perder coreo cuando y en que barco le dispone U, el viaje para yo hir amandar
buscarle abordo en cargandole U, al Capitan que si por casualidad U, lemandase precipitadamente por tener ocasion oportuna en tal caso el mismo capitan notiene mas
que poner un parte telegrafico a Trinidad á don Venancio Seijo Cajero del Ferrocarril
el hijo de Dominguez esta ental Buque nada mas pero yo esto lodego a su desposicion
porque si tambien el muchacho le sirve para algo degelo Vestar que para pasar trabajos tenpo tiene aun que yo bastante deseos tengo deber le no solo ael sino alos atros
niños y a U, y asu señora a Don Andres
Cuando sera aquel dia tan dichoso tan Feliz estoi convencido que en por mas
por que Dios lo quiso así que la Fatalidad me presiga adios paciencia Don Andres si
U, biese mi Figura bien seguro que nadie de U,teds me coneciese ademas siempre este
delirio demis hijos por que cualquiera si le Figurara que yo soi un perdido y abandonado ques lo primero que se habla entodas las reuniones pero yo gracias adios estube
siempre libre detodas las bagavunderias y por eso siempre estube Fatal pero si no fuera el dilirio que tengo siempre con mis hijos tampoco nadie me miraria por que yo en
por mismo ya no balgo para nada y asi aunque sea de siglo en siglo siempre hai alguna alma que se acuerda de uno porque siempre me ha gustado guntarme con quienes
mas querí y cuando no solo.
Sor Dn Andres quedo aguardando lade U, como la salvación aun que yo nunca
creí escribirle mas nunca por mi mismo porque yo estaba con vencido que ya tenía los
días complidos pero noquiso Dios y los Santos que fuese así queme quiso degar para
padecer mas adios adios hasta que Dios loquiera mil recuerdos alos niños y a su señora y gracias aDios que ya boi amejor cuanto puedo ya camino yo solo gracias aDios.
Su afetismo seguro sirvidor
Manuel Dominguez
Trinidad Junio 27 1868
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Carta de chamada n.º 2.
Fonte: Arquivo Municipal de Caldas de Reis. Expedientes de Emigración.
Data: Bos Aires (Arxentina), 10 de maio de 1869.

Buenos Ayres, Mayo 10 de 1869.
Señora Escolastica Fojo.
Mi estimada y querida esposa deseando tu Felicidad aprobecho la oportunidad
de la yda de Jose Barros y por ser persona de confianza te mando una carta y 3 dos por
el. que espero que te la entregara y te dira algunas cosas que yo le yndiqué. y te ynformara en todo lo que precisa para lo que te boi a decir acerca del biage que tengo pensado del modo que te boi a decir en el agosto que biene ablas con Jose Eyrea y Ramon
Eyrea y le dices que ban a tomar las tierras y todo lo que tenemos. los bienes labradios
a medias los erbales arenda y las maderas para nos otros y las cepas y el togo para nos
otros las paras y la fruta y cuidar la casa todo de balde para ellos y cuidando las parras
en el mismo estado que estan y las medias del maiz, todo para nosotros y tambien la
arrienda de los Yerbales y las pensiones y contribuciones nosotros las pagamos. Las
tierras de Grovas se las entregas á José Buceta y su mujer si quieren por bien tomarlas que yó le diré para mas á delante, lo que pago por ellos sin engaño ni mentira que
ellos tambien lo pueden pagar y sino se las dejas á José Eyrea, en el mismo caso de
los de nosotros estos es las parras pa. ellos con sus respectivos cuidados como suyas y
las medias de la Tierra pára nuestra Cabaña y las arriendas de los Yerbales y Tojo para
nosotros y Maderas si las hay que á hellos nadie tendrá que tocar por mientras los tengan por ser yó como dueño mientras los pague aqui. Y tu bendes maiz Carro y Arado
y Herramientas y todo. Potes y Calderos y Sartenes las trayes. y te bienes pr. Vapor o
Barco de Vela en camara. El dador de la carta te informara de todo lo que te sea preciso para que tu tomes lo que sea mejor.
Y tambien le pediras el dinero si lo precisas. Y las pipas y cajas, todo lo dejas
por aparte para que lo cuiden como suyo. Y vos no vayas á tomar consejos de nadie
ni mirar á la mar que todo se ha de pasar si dios quiere. Cuida bien tu Salud, y guarda
tu reputación que en el Barco ninguna muger es mala sino que ella quiera ser porque
está la jente vastante junta para auxiliar si es preciso. No tienes que andar llorando por
los caminos pues lo que tienes que hacer es ber de juntarte con nosotros y nada mas
pues aqui encontraras una casita para meterte en ella alquilada con tiempo escribiendome una carta con tiempo antes.
Las Colmenas, las cuidaran á las medias ó si tienes proporcion bendelas que no
suceda lo que con las Ovejas. Ademas de esto que te pomgo tu governaras á tu gusto y lo mejor que puedas si acaso yo ignoro alguna cosa. Es todo cuanto puedo decirte por ahora.

00
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Estoy aguardando la contestacion de tres cartas una es la que contesté á la de
Benito un Billete lo made por Dis de Bayon en la carta de la muger de Blanco y cuatro
duros y no me has contestado y otro billete en la carta de Manuela Lorenzo que supongo que te lo habrá dado; pero esa no tiene tiempo todavia.
La que reciba la contestacion de las tuyas, voy te á escribir. Toda la cria de maderas y Tojos vendelas antes de venirte todas. Le dices á José y Ramon que no tengan
miedo de encargarse de mis bienes que yo hago confianza de ellos y lo que llegue aqui
mi mujer, les mandaré el poder competente.
Y que sabran que Manuel Eyrea Gonzalez que acaba de estar en esta ciudad 4 ó 5
dias y hemos dormido juntos y hoy debe regresar al campo y le hable cuanto le podian
Vs. hablar y le he escrito dos cartas que hahí las recibiran. Memorias pa. cuantos pregunten por mi y tu y nuestros hijos las recibiran á la medida de tu mayor deseo quien
te quiere y ver desea por momtos. que asi lo quiera Dios y la Viegen Santisima.
Jose Eyrea Fresco.
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Carta de chamada n.º 3.
Fonte: Arquivo Municipal de Ferrol. Expedientes de Emigración.
Data: Montevideo (Uruguay), 28 de maio de 1869
Montevideo, 28 de Mayo 1869
Mi mas apreciable y querida esposa me alegrare que al recibo de esta te halle
disfrutando una completa salud como yo para mi deseio quedando la mia buena Gracias a Dios y siempre dispuesto asirbirte y lo mesmo la deseio la de nuestros queridos hijos
Querida esposa tengo latuia ala bista su fecha el 21 de Marzo yo la recibi el 25 de
Abril pues estoy enterado de todo lo que memanifestas en ella me dices que me traeras
alguna ropa no arregla te tu y los niños pues para ultimos de Junio te mandare el dinero
para el porte y lo que te sobre para enpleiarlo y sino te llegase la plata y tienes quien te
afianze el porte de alguno de los hijos en cuanto llege aqui el barco se le pagara por que
yo no puedo mandarte mas que doscientos pesos y agustais lo menos que se pueda que
por cincuenta pesos los traeran los pasajes enteros y aber si Paquito paga medio pasaje
tanbien asta los diez años no cobran mas tanbien me dices que dejaras a la señora Carmen la pinsion dela Couz para mi querido padre si dejasela pero es un acaso que no se
si podre ni mandar haora la fe de bida pero en cualquier tienpo que baia siempre bendra
bien a paquito le dices que cuando escribo que no cambie las planas que donde prencipe que buelba la hoja encima como hago yo
Luisa de mi alma a poder hir ajustando los biajes en el barco que mejor se los
porpocione por que la Paloma dicen esta en el Rio Janeiro acomponer conque el primero que bos parezca mejor y cuando bengais abordo no dar sastifacion anade por
que beras muchos escandalos abordo no hagas caso de nada que contigo no sea an
de meter ni con nade no dando sastifaciones cuando entreis abordo tratar de poner
las arcas Juntas y las colchonetas encima de ellas y sin más por haora mas que daras
muchas esprisones ami padre y ami ermana ya mis cuñadas y cuñados tu ermana si
quiere benir para esta que benga sin duda ninguna que empleios para mujeres hay
mas que para onbres Dale muchas espresiones ala señora Carmen y asu familia y ala
comadre y a Sabina y ala panadera y a Rosa y asu esposa y un millon de besos y abrazo anuestros hijos Paquito Merceditas y Antoñito y tu recibe el corazón de tu esposo
que por momentos deseia berte y abrazarte
que Dios quiera que seia pronto
Pedro Galdo de Luisa

0
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Carta de chamada n.º 4.
Fonte: Arquivo Municipal de Caldas de Reis. Expedientes de Emigración.
Data: Bos Aires (Arxentina), 12 de maio de 1870.
Buenos Ayres, Mayo 12 de 1870.
Señor Dn.Juan Sayar
Querido y aMijo despues de saludarle Boy amanifestar Losigiente que este sera
el ultimo fabor por aora que boy asuplicarle que sera de Bastante Molestia para usted
Sin quelameresca pero noes tamos quitantes que en algun di nos demos un abraso ya
gradesere sus cerbicios primero al Recibir de esta cobrara 160 pesos fuertes para que
usted me Mande Los 3 Muchacos en el Buque Mas mediato cea en Bigo oen el Carril
oen Billagarcia usted pagara Los 3 pasajes y usted les arreglara una media docena de
camisas poco mas o menos camisas de lienzo fino Blanco o de precal del fuerte paraque sirban para planchar paralas poder usar aqui en esta y una muda de Ropa para
el decembarque que des pues ce dios mdabida y salud aqui nole faltara Ropa y usted
cobre todo sutrabajo y sutiempo que yo celo pagare con mucho justo y ala muchacha Leara un Bestido de sarasa dela buena para de cembarcar que aqui nose usa Ropa
depaño paralas mugeres asi es que depaño nole aga ninguna que es plata perdida solamente alguna que tenga cirbida para el buque yle comprara un baulsito chico parala
rropa limpia y para lasucia una bolsa que mi padre debe tener delas queyo mande y
sacara usted dos Recibos delos tres Buques pagos uno para usted y otro para que melo
mande ami y los agustara porlo mas barato que puedaycefalta plata ponga y pidame
para mandarla y ce sobra agale Ropa ami padre celapresisa y cepuede Mandeme Cuatro o cinco libra del chocolate mejor que ayga que celo estimare mucho y un cobertor
delos Buenos y marquelo para que nocelo canbien alos muchachos y almismo tiempo
les cirbira para ellos taparse y lepido austed de fabor que me mande Camnceracion del
poder y tambien lafecha y año y elmes; en que fur echo; y mi padre que nome deRote tanto por que el poder notiene esas condiciones que muchas beses dege yo decomer un bocado para comprar Robles y algun terreno porque yo lemande elpoder para
disfrutar delos sufrutos y coidar los bienes y no para derrotar los por que es taba yo
aqui para socorelo pero desde que mando plata y no me contesta; ya que me dicen los
que aqui bienen de esa que no alcansa para borracheras buen adelanto e echo yo con
Mandar el poder ami padre pues para cer asi Balianas degorla estar y nogas taba plata
con el poder y al fin tenderia alguna cosa mas adelantada pero como a deser para cuatro dias que uno puede bebir es lastia matarse que al fin somos mortales pues ce Dios
Meda bida y salud boy ayr dejar a areglar mis cosas des pues que acomode los muchachos y traer a mi padre ci quiere benir.

[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (193-212) ]

0

Alexandre Vázquez González

Sr.Dn. Juan Sayar cobrara Ud esta letra de ciento secenta pesos fuertes en casa de
Dn.Tomás Mosquera
Mi amigo Juan Sayar sabera que Benito estaba tambien para mandarle plata junto con migo y como le enfermo el chico y la muger tanbien esta para caer en la cama
nopudo y asi es que cela mandara nel paquete siguiente por aora son todas nobedades
esas sin mas disponga ud. de su cerbidor elque bienles quiere y ber deseya.
Manuel Garcia Reis.

0
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Carta de chamada n.º 5.
Fonte: Arquivo Municipal de Santiago de Compostela. Expedientes de
Emigración.
Data: Montevideo (Uruguai), 10 de setembro de 1872.
Estimada Esposa
Saberas que e Recibido las dos tuias en las que me dices que te allas bien y de los
niños nada me dices pues por Dios te pido me contestes a todo lo que te pregunto por
que as mandado dos cartas y sin esplicarte nada en ellas si as bendido todo o no ni las
cuentas que as cobrado pues bien ya conosco que estas trastornada de la cabeza pero
mira no agas caso a mis amigos por que a muertos y a ydos no ai amigos gobierna tu
bida y deja correr el mundo porque hoi por mi y mañana por ellos mira lo que debes
acer es lo siguiente conserbar el colchon mejor la Ropa toda de cama incluso los jergones y la Ropa tuya que toda sirbe sacando la mantilla y tanbien conserba la maquina por que pienso tan pronto tenga contestacion de esta pienso mandarte el dinero
pero as de acer lo que te encargo que es lo siguiente te bas al comercio de Dn Querino Almoina arriba del Callejos de la pescaderia bieja das puerta y le preguntas cuanto importa el pasaje tuio y delos niños todos y le esplicas los años de cada uno y me
lo mandas a decir para echar mis cuentas y ademas me dices si tienes alguna cosa por
bender me lo mandas a decir el dinero que podras sacar de ellas por ber si puedo arreglar todo sin enpeñarme con nadie tanbien te rremito cincuenta pesos o sean Mil reales que los cobraras en casa del Sr.Dn.Manuel Perez Sanz debajo de los soportales de la
Plaza de San Benito mira el Dia que la rrecibas se la bas a presentar y despues la llebas
para casa y despues de alli a ocho dias le dices al amigo Andrade que baya con tigo a
cobrarla que ati sola no te la pagan mira que baia el yo lo sabes por que te los mando
por site asen falta y tanbien si puedes conserbar algun dinero de ese para ayuda del
porte mejor que mejor para los dos en fin me mandas a decir el dinero que puedas rreunir poco mas o menos sin pasar anbre eso si que no por ningun estilo mientras yo lo
gano por que por ni ningun estilo nunca lo permitire porque mas bien quiero pasarla yo sabras que estoi durmiendo sin sabana y tu nada me contestas de ellas me mandaras a decir el Numero dela casa que tanbien quedo en el tintero y tanbien como sije
la Casita en fin no te canso mas por aora en otra quete mande y te esplicaré que tendra que traer sin moleduras esprisiones a toda la familia nyestra y todos que pregunten por mi que supon no sera nadie solo tu y nuestros hijos Recibes el Corazom de tu
esposo y dale besos a los Niños que lo soi Prieto
Por Data las Tuias las rrecibi el Dia 6 de este
Monte Bideo 10 de setiembre de 1872
me escribiras en el sobre de esta manera
Republica del Uruai
Calle del Damian Nº 12
Monte Bideo
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Carta de chamada n.º 6.
Fonte: Arquivo Municipal de Santiago de Compostela. Expedientes de
Emigración.
Data: A Habana (Cuba), 29 de novembro de 1872.
Sr.Da.Andrea Rey de Porto
Santiago
Habana Nbre 29 de 1872
Querida y amada Esposa mía:
Sin ninguna tuya que contestar pero si la espero del 30 al 4 del procsimo Dbre que
deseo por momentos en esta situacion por saber de tu salud y la de nuestra niña
que deseo por mi y por la buestra en tanto estremo que os deseo a mi lado.
Mi amada Andreíta lo que puedo decirte que compré un establecimiento y tengo
dos operarios y si me ayudan los amigos que así confío antes de un año estarás en esta
a mi lado y nuestra niña puedes arreglar tus vestidos como se usa en ultima moda que
es corto y escotada a sí como las mangas tambien abiertas y cortas sin nada de miriñaque las faldas de puntilla ancha y un sombrerito para cuando desembarques y lo mismo la niña y unos botines del mismo color del vestido con tacon estrechito y alto y
el pelo en dos trenzas que es como se estila que para antes de la primavera esteas en
esta y vendes los muebles y te vas preparando y compras un baul bastante grande y
otro pequeño para la niña para meter las ropas sucias y las chucherías para el viage a
si como frutas pasas o nueces y manzanas y quesos para meterlo en tu camarote que
el grande lo recogen al almacen del equipage y prosupuesto te embarcarás en Vapor
que yo te mandaré aviso cuando lo has de hacer y recogerás los doscientos reales de la
Coperativa que yo la mandaré aviso a Dn Bernardino y a Ignacio cuando reciva la suya
y para otra te diré el negocio que me proponen mucho mejor lo que puedo decirte es
que aqui aprietan los nortes pero no es como en esa que sé que hubo mal tiempo y
qe hace mucho frío aqui es la mejor estacion del año hasta Mayo y mas te mando un
villete de la Lotería por si te toca para tí y para la niña y para el viage se juega el 20 del
procsimo Dbre muchos recuerdos a Da Narciza y a Da Dolores y al viejo y a tus hermanos y cuñadas y demas familias y a Da Manuelita que apure un poquito a Carmita
a leer con muchos recaditos y á su familia y á todos que pregunten por mí y se repite
este tuyo fiel Esposo que desea abrazarte entre mis brazos y muchos vesos a nuestra
niña tuyo afmo. Salud y Solidaridad y te doy un abrazo fraternal Q.B.T.M.
Franco A Porto Munin
Villegas nº 61 entre Obispo y Obrapía
Porto
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Carta de chamada n.º 7.
Fonte: Arquivo Municipal de Gondomar. Expedientes de Emigración.
Data: Bos Aires (Arxentina), 4 de decembro de 1888
Buenos Aires 4 de Dbre de 1888
Mi Querida esposa de todo mi corazon y aprecio mucho me alegrare que estas
letras lleguen á tus queridas manos y te allen disfrutando de una perfecta salud en compañia de nuestros queridos hijos disfrutando y de igual beneficio á Dios mil gracias
querida esposa mia en este momento me pongo aterminar estas linias que me
molestan en estremo en pensar que tambien te an de molestar a ti pero es grande la
necesidad que me obliga, querida esposa mia figurate como estara mi corazon mas de
dos meses sin saber de quien tanto amo a sies que desde este momento preciso es areglar la cosa, este areglo es que o tienes que benir tu para esta o tengo yo que morirme de pena, asi me lo permite la cituacion y me lo mandan, me dise uno si V. no noba
para a junto su familia o su familia pasa junta uste ba á elejir un mal resultado como en
efecto á cilo creo, no solamente te deseo a ti por mas que eres la mayor parte pero tambien dese mis hijos espero pues te dignes ver delijente en este asunto no espero que tu
bondadoso corazon retroseda a la peticion de tu esposo que tanto te ama, te quitaras
de la miserable tiera y benderas para donde se gana plata, yo en mi oficio puedo ganar
asta dos duros por dia teniendo toda mi eramienta la misma que espero me traeras tu,
yo trabaje en una Carpinteria unos dias y ganaba 30 ps sin herramienta, y á burido de
no tenerla Compre un trabajo yo y mi primo Manuel este es el motibo de no mandar la
plata a si esposa echa tus cuentas y me contestas pronto para mandarte la plata para el
biaje los niños no cuestan nada mientras no tengan ciete años si yo supiera que benias
ya te mandaba el boleto, pues esto tiene que ser pronto asi la contestacion de esta fueras tu, aunque no trabajo en carpinteria ago barios trabajos macanicos con aramienta
prestada asi es que mi trabajo lo puedes asertu es trabajo dentro de casa y yo puedo
trabajar en casa ofuera, tu puedes sin matarte ganar caci tanto como yo.
quiero que esto no lo sepa nadie mas que tu y el lector o letora que lo sepan
cuando este todo pronto
No cansandote mas recuerdos a toda la familia muchos abrazos amis hijos de mi
corazon y tu querida esposa recibe el leal corazon de tu esposo que te aprecia y berte deseo por momentos
Tu esposo Joaquin Dominguez Fernandez
meponderas la direccion
Calle Bustamante numero 6,860
Buenos Aires, esposa mia si acuerdas en no querer benir entonces piaDios me
de bida y salud para poder alibiarte asi no se sintira todo sino bienenes tampoco quiero la herramienta, solo tenderas miedo al biaje por otra cosa no debes temer por otra
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cosa no debes temer son 20 dias de aburrimiento pero son despues muchos de elegria
yo por ir á junta ti me atrebia a pasar por el camino mas es cabrozo del mundo y ademas que tu traes tus hijos quete acompañan
yo no te mando benir ala fuerza bien sabes que nunca te mande aser cosas que
no quisieras
Sin mas esposa querida
Quiera Dios que llegue pronto el dia de poder nos ber si no Mal de mi y de ti
tanbien y de nuestros pobres hijos
Joaquin Domínguez

Existe unha anotación na marxe superior da páxina segunda: Dolores Gonzalez
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Carta de chamada n.º 8.
Fonte: Arquivo Municipal de Ferrol. Expedientes de Emigración.
Data: Cruces Central San Agustín (Cuba), 11 de setembro de 1901.
Cruces Central San Agustín Septiembre 11/901.
Sr Dn Joaquin Perez
Ferrol
Muy Sr mío y Amigo despues de saludarlo en union de su estimable familia paso
á decirle como hé llegado á esta sin novedad al mismo tiempo a decirle tenga la amabilidad de pasar por mi casa con el fin de que mi Esposa le facilite los datos que de
ella su Mama y el Niño para esta sobre el Vapor Correo de la trasatlantica Antes Antonio Lopez que salga de la Coruña para esta Isla el dis 20 de Noviembre teniendo en
cuenta que tanto ellas como el Niño son nativos de esta Isla Mi Esposa posee la Inscripción de Ciudadanía Española y Cedula a si por lo tanto usted vera eso con esactitud con el fin de que a ultima ora no se presenten dificultades el pasaje lo tomaran
Camara de Tercera Preferencia y el Niño vea si pasa por cuarto de pasaje pues tiene
6 años contesteme y indiqueme a lo que asciende todo haun cuando yo estoy enterado y al mismo tiempo lo de los papeles A Usted le estrañara mi pronta determinación
pero es debida á que mi Esposa esta algo delicada y haun cuando buelba en el berano entrante quiero pase aqui el invierno ademas seme hace penoso estar separado de
ella usted puede enseñarle esta carta pues yo le escrivo con igual fecha y dispendandome toda molestia en espera de la suya conserbese bueno con rrecuerdos á su estimable familia y quedo a sus Ordenes
Su Aftss Antonio Leal
direccion

Isla de Cuba
Jurisdicción de Cienfuegos
Central San Agustin
Cruces

O sobre vai dirixido a:
España Coruña
SrDn Joaquin Perez y Perez
Consignatario de Vapores
Cajas de Jofre
Ferrol
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Notas: no sobre sobreescribiuse: «conteste el 6 Ocbre 1901 2.5 pesos»
No comenzo da carta figura impreso: «Antonio Leal»
e tense sobreescrito: «Da Leonor Chao Gonzalez, natural de Cuba 50 años, viuda, domo. Sagasta 32.
El niño Antonio Leal Barrera, 2 1/2 años, natural de Cuba»
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RECENSIÓNS

ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1 (2009). ISSN 1889-9609. pp. 215-216

O VOTO EMIGRANTE. VIAXE POLA ZONA ESCURA DA
DEMOCRACIA ESPAÑOLA
Anxo Lugilde
Vigo, Galaxia, (Colección Ensaio), 2007, 229 páxinas

Esta obra do xornalista Anxo Lugilde é un áxil ensaio xornalístico, con
dúas perspectivas fundamentais, a da análise da traxectoria histórica deste
voto e a da comparación co resto de países que o autorizan.
Hai neste ensaio tres ideas que aparecen de forma sistemática: a primeira, que o que se coñece como voto emigrante é o resultado dun longo proceso, pois xa foi tratado nas Cortes desde 1908 e reivindicado polas Irmandades
da Fala en 1919. O que máis chama a atención non é a importancia dos resultados electorais senón a súa evolución nos últimos vinte anos; a segunda, que
o voto se enmarca nunha dinámica internacional na que non é un feito illado
nin estraño, aínda que teña características propias, conclúe o autor que o caso
galego é un dos máis complexos en termos comparados, e por último, a terceira, que as súas eivas non son imputables aos galegos residentes no estranxeiro,
senón ás operacións de instrumentalización por parte do poder político.
A obra estrutúrase nunha introdución, en que o autor sitúa o tema do
voto exterior no contexto da emigración galega; unha primeira parte, na que
aborda a xénese e desenvolvemento do proceso dentro dun marco cronóloxico
que vai desde a Restauración ata a actualidade; unha segunda parte, na que se
trata o tema central do ensaio no contexto mundial; e, por último, a modo de
conclusión, un epílogo, onde o autor atopa como único caso comparable ao
galego o de Cabo Verde, onde os emigrantes achegaron o 6,6% dos sufraxios
Recibido: 10-10-2008

Aceptado: 15-12-2008
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e decidiron as eleccións, ao darlle o triunfo ao candidato derrotado no territorio caboverdiano.
O autor neste obra desvela ademais que este sufraxio mantén o nome
co que o franquismo bautizou os emigrantes. O termo «residentes ausentes»,
empregado aínda hoxe para designar os votantes que viven no estranxeiro,
xurdiu no ano 1971 nun decreto asinado por Francisco Franco. «Unha proba da desfeita», di Lugilde, quen se mergullou nas orixes do voto exterior,
posto en marcha por Adolfo Suárez no referendo da reforma política do 15
de decembro de 1976 e nas eleccións xerais de 1977. Cumpriu xa 30 anos,
nos que acadou en Galicia unha importancia case sen parangón. A diáspora
galega achegou en 2005 o 6,3% dos votos emitidos, moi por riba da media
española do 2004, do 1,2%, e da porcentaxe rexistrada noutros países de emigración como Italia (2,5%), Perú (2%), Ecuador (1,2%), Colombia (1%), Portugal (0,3%) ou México (0,08%).
Lugilde analiza as enormes posibilidades de fraude do procedemento de
votación para os emigrantes implantado en España en 1977 e consagrado pola
vixente Lei orgánica do réxime electoral xeral de 1985, por correo e sen ningunha garantía de que o envío o efectúe o elector. Para o autor existen grandes paralelismos entre este xeito de votar e os amaños electorais da España da
Restauración. Segundo o xornalista, o voto emigrante español é o máis xeneroso do mundo, porque está aberto a calquera tipo de convocatoria (referendos, xerais, europeas, municipais e autonómicas), sen máis requisito que
estar inscrito no consulado e coa vantaxe de recibir toda a documentación na
casa. «Agás nas municipais, é moito máis cómodo votar en Buenos Aires ca en
Compostela», afirma.
No limiar o historiador Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega, afirma que: «Cómpre saudar como obra necesaria, oportuna e
útil este libro».
Emilia García López
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LOS «GALLEGOS» EN EL IMAGINARIO ARGENTINO.
LITERATURA, SAINETE, PRENSA
María Rosa Lojo (dir.), Marina Guidotti de Sánchez, Ruy Farías
A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2008, 455 páxinas

O estudo da inmigración en Arxentina é un campo cunha extensa tradición e desenvolvemento no noso país. No entanto, a inmigración española en
xeral foi, ao dicir de José Moya,1 un colectivo pouco traballado, sobre todo se
o comparamos con outras correntes migratorias. Se isto é efectivamente así,
o mesmo podería afirmarse dos estudos sobre inmigración galega en particular. Dando crédito aos rexistros que nos contan que o colectivo galego ocupou máis do 50% da inmigración española total, os estudos específicos sobre
esta corrente son verdadeiramente escasos. Partindo do traballo, xa clásico, de
Antonio Pérez Prado Los gallegos y Buenos Aires, pasando polos libros La Galicia austral, compilación dirixida por Xosé M. Núñez Seixas, e por Historia de la
Federación de Sociedades Gallegas, de Hernán Díaz, este libro, Los «gallegos» en
el imaginario argentino. Literatura, sainete y prensa, pódese clasificar como unha
achega nova a esta temática.
O obxectivo principal do libro −analizar e describir os mecanismos operatorios na creación dun imaxinario ou estereotipo do habitante galego e do
«gallego» na Arxentina− baséase sobre algunhas ideas forza, estas son, segundo os autores, que «os estereotipos non sempre se corresponden coa realidade, pero para ser operativo deben posuír un grao aceptable de verosimilitude
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1. José Moya: Primos y extranjeros, Bos Aires, Emecé, 2004.
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que os faga potencialmente cribles e, en consecuencia, socialmente eficaces».
Desde unha mirada baseada dentro dos presupostos da Historia cultural e
social, o libro estuda o imaxinario «gallego» e, para iso, evoca as producións
culturais que se desenvolven na cidade. O imaxinario é un proceso de construción social, desenvolvido por autores «non galegos» tendo como destinatarios todos os habitantes da cidade.
O libro comeza, logo dunha presentación de X. M. Núñez Seixas, cunha
introdución que sitúa ao lector da obra en canto a tempos, lugares e cifras
da inmigración galega, imprescindible para dimensionar o peso específico do
habitante galego na cidade. Así mesmo, aborda tamén neste apartado as cuestións vinculadas ao mundo da migración, como son os conceptos clave de
cadea migratoria e redes, vinculadas todas ao mundo do traballo e da integración e sociabilidade galegas. Seguindo por este percorrido, a abordaxe sobre
a cuestión do asociacionismo non podía quedar exenta, pois os españois en
xeral demostraron ter unha preocupación sostida na creación de asociacións.
Dentro destas, as asociacións galegas, xa sexan as grandes ou as comarcais,
proliferaron con velocidade durante as primeiras décadas do século XX.
Arxentina comezou a cambiar a partir da segunda metade do século XIX e
Bos Aires pasou de «ser unha grande aldea ata converterse nunha megalópole». Isto trouxo consigo unha serie de transformacións, fundamentalmente no
modo de vida, estreitamente vinculado ao que Hilda Sabato2 denominou como a
«explosión asociativa», xerando unha infinidade de asociacións de diverso tipo,
tanto de nacionais como de estranxeiros, dos sectores acomodados e dos patricios da cidade, así como daqueles vinculados ao mundo do traballo.
Esta transformación inclúe tamén a construción e delimitación dun espazo público característico do mundo burgués, que fala a un mesmo tempo das
transformacións nas prácticas e nos consumos sociais e culturais. Neste punto,
a literatura, os xornais e o teatro, obxecto de análise deste libro, pasarán a ocupar un lugar destacado na vida do habitante da cidade. Dentro destas transformacións, a categoría de «ocio» comezará a diferenciarse do simple «tempo morto ou
libre», existentes ata o momento, a partir da xeneralización dos tempos de traballo, máis acordes ás modalidades da produción urbana e fabril. Neste sentido, o
ocio inclúe as actividades estritamente relacionadas co entretemento e o gozo.
As identificacións nacionais e tamén ideolóxicas pasaron a formar parte
dos espectáculos culturais da cidade a partir da segunda metade do século XIX.
Non é estraño, entón, que a construción simbólica e o entretemento atoparan
a maneira de fusionarse constituíndo parte do imaxinario xa non só dunha
2. Hilda Sabato: La política en las calles, Bos Aires, Editorial Sudamericana, 1998.
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comunidade, senón do habitante da cidade. É neste contexto social, político
e cultural que o libro dos nosos autores cobra auténtica significación e valía.
A palabra, a través da lectura dos libros e os xornais ou revistas, pero tamén a
imaxe a través do teatro, as fotografías e as publicidades realizan a operación
construtiva que transformará a trama cultural de Bos Aires.
María Rosa Lojo realiza unha gran tarefa sobre o interesante mundo literario arxentino. Vale para comezar unha aclaración da autora, o seu obxectivo
de análise serán as obras literarias, os relatos costumistas e tamén as memorias
autobiográficas. Continuando con esta liña, tomaranse aqueles textos considerados «canónicos» dentro da literatura, aqueles que contribuíron á «consolidación/conformación identitaria». O seu percorrido cronolóxico comeza xa
coas aparicións galegas nas obras do mundo tardocolonial, fundamentalmente a literatura relacionada coas invasións inglesas e o famoso Tercio de gallegos.
Continúa logo co período rosista e logo deste vaia cara ás producións posteriores á Batalla de Caseros (1852).
A partir da segunda metade do século XIX e ata as primeiras décadas do
século XX, o corpus analizado amplíase considerablemente e a autora vai realizando unha pescuda minuciosa, explorando os «lugares comúns» que na
ficción das novelas o inmigrante galego ten e ocupa. Comezando pola inxenuidade, rusticidade e a simpleza, situado nos labores de menor cualificación
e pasando pola súa falta de apego á hixiene e o seu carácter «agarrado» cos
cartos, chégase a aquelas «virtudes» estipuladas como positivas: a honradez e
honestidade, a súa constrición ao traballo, pero sobre todo un atributo valorado como moi importante na cultura política arxentina: a lealdade. Un caso
paradigmático é o que rescata Lojo personificado na figura de Gumersindo
García, criado do dúas veces presidente Julio Argentino Roca. Aquel comezou
como criado e ao longo dos anos converteuse no confidente e nunha persoa
de absoluta confianza para o militar e político arxentino, retratado na obra Soy
Roca do historiador Félix Luna.
Un punto interesante é que a pescuda que propón a autora abarca tanto
os membros da elite cultural arxentina, como Silvina Bullrich ou Adolfo Bioy e
tamén o seu fillo Adolfo Bioy Casares, así como tamén a visión daqueles escritores máis vinculados ao campo popular, así as achegas de Arturo Jauretche
ou Leopoldo Marechal. A pesar das diferenzas entre estes mundos literarios,
os lugares comúns tanto na ficción como nas memorias adoitan ser similares.
Un caso que hai que destacar, polo ilustrativo, son as memorias do escritor e
ensaísta Ernesto Schoo.
Ademais dos estereotipos do galego, a busca vai un pouco máis alá para
pousarse no lugar social dos galegos na sociedade receptora, o espazo e as acti[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (217-223) ]



María Rosa Lojo (dir.), Marina Guidotti de Sánchez, Ruy Farías

vidades que estes realizan. Aínda que se impón a concepción de que os galegos
se ocupaban de todas aquelas tarefas que non pedían maior cualificación (changador, criado/a, varredor, etc.), tamén son mencionados no comercio, sobre todo
no ámbito rural, onde a figura do gallego pulpero se transformou nunha icona e
se lle outorgaron outras características, diferentes aos habitantes da cidade. Este
é, sobre todo, avaro, calculador e impiadoso, sempre entregado ao seu traballo e
ao desexo de obter grandes ganancias a custa dos nativos ou dos «gringos».
Se ben a súa figura no comercio é importante, o galego tamén ocupa un
lugar destacado dentro da política no ámbito microterritorial, é unha persoa
influente, símil do «cacique»,3 tal como o reflicte Roberto Payró en Pago Chico. Nas loitas relacionadas co mundo do traballo, as participacións militantes
de anarquistas, socialistas e comunistas galegos quedaron reflectidas nas obras
de Orgambide, Vázquez Rial ou nas memorias de Natalio Botana. E non faltou
espazo para retratar unha participación galega incluso ata na figura de Juan
Moreira, unha icona da nacionalidade arxentina, home de acción e xusticeiro,
cuxo pai, home de Rosas, posúe unha filiación galega.
Un dos poucos ámbitos da vida arxentina onde non aparecen con asiduidade é no ámbito cultural e dos intelectuais. Lojo afirma que aquí non se lle
fixo xustiza aos intelectuais galegos; salvo algunhas excepcións como as referencias a Valle-Inclán, non hai demasiadas alusións aos seus representantes.
Quizais tamén, polo exposto anteriormente, a lingua galega foi reducida case
ao nivel de dialecto e por iso mesmo reservada ao ámbito doméstico ou ao
ámbito da vida privada.
O traballo de Marina Guidotti de Sánchez ocúpase da representación do
galego no teatro, particularmente as obras do xénero chico. Este tipo de representación, se ben se asenta en parte sobre as obras literarias, obtén no entanto
forza propia ao incorporar os xestos e as representacións a través da «mirada» do espectador. Como afirma, citando a Edmond Cros, «o EU é a máscara de todos os outros». Neste sentido, «os suxeitos culturais» son o «resultado
da emerxencia dun suxeito colectivo que pon de manifesto a integración dos
individuos que conforman unha colectividade».
A temática abordada pola autora é ampla, un dos primeiros puntos é a
emerxencia das producións circenses, unha icona da cultura popular, personalizado fundamentalmente nos irmáns Podestá, que representaron a obra
Juan Moreira, que causou sensación no público e obrigou a estender as funcións na cidade e nas diversas localidades do interior.
3. Para unha lectura sobre caciquismo político en España ver F. X. Guerra ou o clásico traballo
de Joaquín Costa Oligarquía y caciquismo.
0
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O xénero chico ou sainete, cuxo principal expoñente foi Ramón de la Cruz,
marcou un estilo de representación situándose entre a crónica costumista e a
exposición das miserias e penurias polas que atravesaba o pobo. Neste xénero, a
presenza dos galegos, situados en diferentes lugares da representación, foi unha
constante, mostrando deste xeito a súa presenza na vida cotiá da cidade.
O percorrido continúa co grotesco crioulo, os seus referentes e temáticas,
e póusase no tango, como a verdadeira confluencia e produción dunha sociedade culturalmente plural. Unha vez alí, a análise dos seus lugares comúns
exponse cunha grande agudeza e mostra como tango e sainete se retroalimentan reflectindo algún dos puntos emblemáticos da sociedade da súa época: o
conventillo, reflectido na obra El conventillo de la Paloma, de Alberto Vacarezza,
o turf, o lunfardo e tamén a vida doméstica e as relacións familiares.
As representacións dos galegos levadas ao teatro están exemplificadas
nas obras, Farruco, de Alberto Weisbach, e Gallego y a mucha honra!, de Emilio Paredes. Aquí mestúranse a vida fogareña coas identidades dos membros
da familia. O orgullo ou a vergoña de pertencer a certo colectivo étnico, neste
caso, os galegos. No entanto, un personaxe emblemático tanto do teatro como
do cine foi Ramona, a mucama. O sainete de Mario Bellini, estreado en 1931,
deixou unha pegada no que atinxe á personalidade dos galegos, así como
sobre as características das súas especificidades laborais. Ramona é unha personaxe simple, un pouco inxenua e bastante rigorosa, pero tamén é o símbolo
da persoa traballadora, honesta, aforradora e fiel, que, como todo inmigrante,
busca mellorar socialmente e formar unha familia.
O traballo de Ruy Farías, «Galicia y los gallegos a través de la mirada de
Caras y Caretas» propón un exercicio reconstrutivo das aparicións e as referencias galegas entre os anos 1898 e 1923. A partir de alí, Farías, apoiándose nunha obra ineludible para o estudo do dito semanario como o é o traballo
de Eduardo Romano,4 desenvolve unha descrición moi minuciosa das achegas
que desde a revista se lle fan ao colectivo.
Unha primeira achega, para dimensionar o valor do traballo de Farías,
consiste en recordar que o primeiro exemplar do semanario aparece en outubro de 1898. Este é un ano moi importante para España e a gran colonia
de inmigrantes españois en América Latina, posto que é o ano da dolorosa
derrota fronte aos Estados Unidos e a consecuente perda dos resaibos do seu
imperio ultramarino. Este dato serve para contextualizar o clima de ideas da
Arxentina reforzando o sentimento hispanista existente desde había uns anos
e xerando lazos de confraternidade entre a intelectualidade americana (inte4. Eduardo Romano: Revolución en la lectura, Buenos Aires, El Calafate editores, 2004.
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lectuais arxentinos incluídos) e a española. Ao mesmo tempo, e como o expón
o autor, unha parte moi importante das persoas que compoñían o comité editorial da revista tamén eran españois, e nalgúns casos, galegos, tendo na figura
do caricaturista José María Cao Luaces o seu principal representante.
Existe no traballo sobre Caras y Caretas unha diferenza con respecto aos
traballos anteriores de Lojo e Guidotti de Sánchez. Esta radica en que, mentres as obras precedentes falan exclusivamente dun territorio ficcional, aquí,
a ficción, os contos que ofrece o semanario, entrelázanse con «noticias verdadeiras» (se entendemos que o xornalismo oficia como un espello da realidade)
e con notas baseadas en «estudos científicos» sobre cuestións relacionadas cos
adiantos técnicos, industriais, etc. Polo tanto, parte do imaxinario galego que
se desenvolve no interior da revista obtén tamén un substrato de «verdade»
comprobable a través da obxetividade da noticia.
A partir de alí, Farías non deixa aspecto sen describir e analizar ao igual
que as coautoras do libro: aspectos como a cualificación profesional, o lugar
que os galegos ocuparon na historia arxentina, as acepcións que o termo galego tivo na revista, xa sexan positivas como en Grandmontagne ou negativas
como en Marcial Rivas. Os tópicos sobre a xeografía de Galicia, apoiados nun
elemento novo para a época como o foi a fotografía como testemuño, adquiren
no traballo un lugar importante. Galicia é unha área rural, pero con asentos
urbanos en grande expansión, fundamentalmente aquelas cidades portos. A
tarefa de ver a rexión como un refuxio do urbano, onde descansa boa parte da
natureza aínda non contaminada polas urbes e a súa «mala vida», é un recurso
e estrataxema cultural do romanticismo político, que ve a fortaleza dun pobo
no campo e no bosque, e tamén é un elemento vivo no recordo dos emigrados
á Arxentina. No entanto, tamén hai lugar para presentar algúns adiantos das
cidades galegas, non só en canto á industria, senón tamén noutros aspectos da
vida académica e científica.
Un último punto que hai que mencionar, entre os moitos que deberían
ser destacados, é a importancia que a revista lle outorga ao dinamismo das
asociacións galegas na Arxentina. Visto este elemento como favorable na sociedade dese momento, posto que a sociabilidade era un valor incuestionable, as
crónicas sobre as novas asociacións e as romarías galegas foron asiduas concorrentes ás páxinas do semanario.
Analizando o libro como unha unidade temática e conceptual, observamos que os tópicos das producións arredor dos galegos non se rompen senón
que se reforzan entre si. As dinámicas de produción culturais e a súa circulación a través das diversas canles moldearon e reforzaron o imaxinario do galego e, polo tanto, o seu estereotipo na cidade.
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Os apéndices documentais rescatan, ao final do libro, as obras teatrais
máis significativas, as imaxes da revista Caras y Caretas e un breve glosario de
termos. Todos eles funcionan como un complemento necesario para a cabal
comprensión da obra. Todo o libro exhibe unha impresión de excelencia, o
que realza a calidade do traballo. A edición da Fundación Pedro Barrié de la
Maza está en sintonía co contido da obra, redundando nun material realmente
valioso, tanto para o gozo do lector como do traballo do investigador.
Marcelo Hugo Garabedian
Museo Roca – Bos Aires
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AÑOS DE FORMACIÓN POLÍTICA:
SELECCIÓN DE TEXTOS (1916-1931)
Ramón Suárez Picallo
Hernán M. Díaz (introdución, selección e notas)
Bos Aires, Editorial Alborada, 2008, 156 páxinas

O pasado 14 de outubro de 2008, coincidindo co corenta e catro cabodano do seu pasamento, regresaban a Sada os restos de Ramón Suárez Picallo,
cumprindo así o desexo do galeguista. A vida de Suárez Picallo tivo, a grandes
trazos, tres grandes etapas: primeiro, desde a súa emigración á Arxentina en
1912 até o seu regreso a Galiza en 1931; segundo, a súa actividade durante a II
República española; e, terceiro, o exilio que o devolve, desta vez de xeito forzado, a terras americanas, morrerá en Bos Aires en 1964. Das tres etapas sinaladas, a primeira delas era a que permanecía máis na escuridade, pola falta de
investigacións que botaran luz sobre os anos de Suárez Picallo na emigración
arxentina. A paliar tal eiva contribúe o libro que comentamos, trátase dunha
antoloxía de textos escritos por Suárez Picallo entre 1916 e 1931 en revistas
do movemento obreiro arxentino e xornais da colectividade galega emigrada.
A edición do libro correspóndelle á Federación de Sociedades Gallegas (FSG),
institución na cal o ilustre sadense tivo un notable protagonismo; o estudo
introdutorio e a selección dos textos estivo ao coidado de Hernán M. Díaz.
Na introdución analízase o percorrido de Suárez Picallo na emigración.
Esta primeira etapa da súa vida pode, pola súa vez, subdividirse en dúas: por
unha parte, un período esquerdista, tanto no político como no sindical;
por outra parte, o seu achegamento ao galeguismo. Emporiso, ambas as partes
Recibido: 07-01-2009

Aceptado: 03-03-2009
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non son independentes, a bagaxe intelectual adquirida ao longo da súa militancia obreira foi fundamental para atopar un lugar no eido galeguista. Curiosamente, o responsable do volume exemplifica estas dúas fases con nomes
diferentes do de Sada: Ramón Suárez, como asinaba as súas colaboracións,
para a época de militante obreiro; e Suárez Picallo, nome que comezou a usar
cando se vencella ao nacionalismo galego en Bos Aires.
Ramón Suárez comezou a súa militancia política na á máis radical do
socialismo arxentino, a cal, en 1918 daría orixe ao Partido Socialista Internacional; esta organización transformaríase en 1920 no Partido Comunista, forza en que permanecería Suárez até 1922. Xa desde os seus comezos na acción
política destacou o emigrante sadense como un notable orador, razón que lle
favoreceu para ser designado como candidato en varios procesos electorais.
Ora ben, desilusionado polas loitas fraticidas e polas escisións internas, vai
abandonar a política activa para se centrar no traballo sindical. Contrasta esta
inicial militancia leninista de Ramón Suárez coa posterior carraxe que desenvolverá cara aos comunistas, sobre todo despois de actuar como avogado de
militantes anarquistas durante a Guerra Civil.
Entre 1917 e 1924 Ramón Suárez militou no ámbito sindical da mariña
mercante, onde ocupou relevantes cargos. Así, en 1923 era membro do consello federal da Federación Obrera Marítima; por outra parte, en 1922 integrou o comité central da Unión Sindical Argentina. Intervén decisivamente en
varios conflitos obreiros, destacando a súa actividade contra a lei de xubilación que pretendía impor o goberno do presidente Marcelo T. de Alvear. Ora
ben, en 1924 o fracaso da folga marítima vai ir arredando progresivamente
a Ramón Suárez da militancia sindical. Aínda así, en 1926 viaxou a Xenebra
para asistir a unha reunión da Organización Internacional do Traballo.
Suárez Picallo chegou ao galeguismo da man doutro destacado emigrante: Eduardo Blanco-Amor. O seu ámbito fundamental de actuación galeguista foi a Federación de Sociedades Gallegas,1 a onde chegou en decembro de
1925. No seo da FSG había unha dura pugna entre un sector galeguista e
outro sector socialista, que en 1929 deu lugar á fundación de dúas Federacións diferentes. Suárez Picallo tomou partido polo bando galeguista, do cal
sería un dos seus principais líderes.
Tanto na etapa esquerdista como na galeguista, Suárez Picallo expresou a
súa opinión por medio de artigos en xornais e revistas, comezou nesta época
1. Para unha historia da Federación de Sociedades Gallegas pode verse o libro do responsable
desta antoloxía, Hernán M. Díaz: Historia de la Federación de Sociedades Gallegas. Identidades políticas y prácticas militantes, Buenos Aires, Sotelo Blanco-Biblos, 2007.
6
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unha relación coa prensa que había durar toda a súa vida e que, en determinados momentos, foi fundamental para o seu sustento. Da etapa obreira debemos
sinalar o seu traballo nos xornais La Internacional, La Argentina ou La República. Polo que toca ao galeguismo, Suárez Picallo foi codirector da revista Céltiga,
publicación fundamental para o espallamento do galeguismo na Arxentina, e
colaborou tamén no voceiro da FSG: El Despertar Gallego. Por esta época tamén
deu ao prelo obras de entidade, tales como o folleto Cartas a un obrero (1922) e
a peza teatral Marola, estreada no teatro Mayo de Bos Aires en 1925.
Os textos recollidos nesta antoloxía responden ás dúas principais épocas
de Suárez Picallo na emigración: o militante obreiro e o activista do galeguismo; dispóndose, xa que logo, nunha orde cronolóxica.2 O primeiro bloque
dos artigos desta selección pertencen a publicacións do movemento obreiro
arxentino, moi especialmente as vencelladas ao sindicalismo marítimo ao que
pertencía o propio Suárez Picallo. Nestes textos amosa o autor un gran coñecemento tanto das loitas obreiras a nivel internacional, como da historia do
movemento obreiro e dos seus principais líderes. A través destes documentos
temos noticia da participación do emigrante sadense nas loitas sindicais e do
seu protagonismo na organización de folgas. Os artigos están acompañados de
notas ao pé onde Hernán M. Díaz aclara ao lector a historia das organizacións
obreiras ou quen era quen dentro do movemento obreiro da Arxentina.
No segundo bloque de artigos atopamos, case na súa totalidade, textos extraídos do periódico El Despertar Gallego. Nestes textos podemos observar a evolución de Suárez Picallo cara aos problemas de Galiza. Se ben é certo
que segue preocupado polas cuestións sociais, esas inquedanzas vanse trasladar desde o internacionalismo ao caso galego. Este interese por Galiza vaino
levar a mudar o seu referente revolucionario, que do proletariado vai pasar ao
campesiñado e ao movemento agrarista. A preocupación por Galiza vai levar
a Suárez Picallo ao nacionalismo galego, do cal demostra ser un gran coñecedor, así como dos seus principais líderes. Encadrouse nunha visión progresista do galeguismo, que xuntaba universalismo e defensa do propio. Porén, a
súa visión do nacionalismo galego, en opinión de Hernán M. Díaz, tampouco
estivo exenta dunha esencia marxista. Así, o noso home teimou en demostrar
a vitalidade nacional de Galiza, para fuxir do cualificativo de «pobos sen historia», como alcumou Engels a aquelas nacións que non eran capaces de facer
valer a súa identidade nacional. Para Suárez Picallo non había contradición
2. Non foi esta, porén, a única selección de artigos publicada co gallo do regreso dos restos
deste destacado galeguista, vid. tamén o volume: Ramón Suárez Picallo. Escolma de textos en galego, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega e Concello de Sada, 2008.
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entre nacionalismo galego e internacionalismo: «Por eso no hallamos incompatibilidad en defender los derechos nacionales de Galicia, como gallegos, y
defender los derechos que tienen todos los pueblos de ser libres, como ciudadanos del orbe» (p. 133).
Ramón Suárez Picallo adquiriu nos anos da súa emigración unha importante bagaxe cultural; son estes anos de formación, de loitas políticas e sindicais
na Arxentina, os que explican que puidese impresionar os líderes republicanos galegos, que o propuxeron como candidato ás Cortes Constituíntes da II
República. De novo, unha mostra máis da importancia da emigración no devir
da Galiza contemporánea.
Prudencio Viveiro Mogo



[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 1, 2009 (225-228) ]

Relación de autores deste volume

JOSÉ ANTONIO ALDREY VÁZQUEZ
Doutor europeo en Xeografía pola USC e experto en Sistemas de Información Xeográfica pola Universidad Internacional de Andalucía. É profesor
contratado doutor da área de Análise Xeográfica Rexional da USC, aínda que
con anterioridade exerceu como docente nas universidades Autónoma de
Madrid, León e Pablo de Olavide de Sevilla. Foi tamén profesor convidado en
varias universidades europeas. As súas liñas de investigación xiran fundamentalmente no contorno da análise demográfica aplicada á ordenación territorial, así como nas implicacións espaciais, sociais e económicas dos fenómenos
migratorios.
FRANCISCO JOSÉ ARMAS QUINTÁ
É doutor europeo pola Universidade de Santiago de Compostela. Na
actualidade traballa no Grupo de Investigación Sociedade, Tecnoloxía e
Territorio do IDEGA da Universidade de Santiago de Compostela, do que é
membro. As súas liñas de investigación están relacionadas coa sociedade da
información e as novas tecnoloxías, o desenvolvemento rural, a emigración de
retorno e o márketing territorial. É autor de máis de trinta publicacións relacionadas estas liñas de investigación
LUÍS M. CALVO SALGADO
Estudou nas universidades de Santiago de Compostela e Zürich; nesta
última doutourouse e traballa como docente e investigador. As súas investigacións céntranse na historia das migracións na Idade Moderna e Contemporánea. Actualmente ocúpase das migracións no século XX e máis concretamente
da migración galega en Suíza. É, ademais, coautor dun documental sobre un
brigadista suízo que participou na Guerra Civil española.
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ISABEL GÓMEZ RIVAS
Licenciada en Ciencias da Información (Xornalismo) pola Universidad
Complutense. Traballou en distintos medios de comunicación de Galicia e
Madrid. Na actualidade é profesora axudante do Departamento de Periodismo
y Comunicación Audiovisual da Universidad Carlos III de Madrid. Algúns dos
seus traballos de investigación ocupáronse do exilio galego de 1939, como os
dedicados ao ministerio de Castelao no goberno Giral, o exilio de Casares Quiroga ou a delegación do Consello de Galiza en París. En xullo de 2007 participou no curso «As vítimas do 36 en Galicia. Memoria e paz para sempre», no
campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela, cunha conferencia titulada «O camiño do exilio».
MARIANNE HELFER HERRERA ERAZO
Licenciada en Antropoloxía Social, Literaturas Hispánicas e Historia Contemporánea pola Universität Bern, Suíza (2006). En 2005 realizou estudos de
campo en Galicia para a súa tese de máster sobre o retorno de emigrantes galegos desde Suíza. Desde 2007 traballa na cidade de Berna como especialista na
oficina para a integración de emigrantes.
RAÚL LARDIÉS-BOSQUE
Foi investigador no King’s College London (University of London) e no
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ademais de profesor de Xeografía nas universidades de Extremadura e Zaragoza, nesta última
é onde traballa actualmente. A súa investigación desenvolveuse no eido das
migracións e desde hai un tempo nas cuestións relacionadas co envellecemento, a mobilidade residencial e a calidade de vida da poboación maior.
LAURA OSO CASAS
Doutora en socioloxía pola Université Paris-Sorbonne (2002) e pola Universidade da Coruña (1997). Na actualidade é profesora titular na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña. O seu traballo de investigación
oriéntase fundamentalmente ao estudo da inmigración en España e en concreto da inmigración feminina e da inserción da poboación inmigrante no mercado de traballo (servizo doméstico, prostitución, empresariado étnico). Entre as
súas principais publicacións cabe destacar La migración hacia España de mujeres jefas de hogar (Madrid, Instituto de la Mujer, 1998) e Españolas en París
(Barcelona, Bellaterra, 2004).
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dos cursos de doutoramento do Departamento de Economía Aplicada. Tamén
foi profesora en cursos de posgraduación na Universidade Aberta de Lisboa,
Universidade Nova de Lisboa e Instituto Superior de Psicologia Aplicada de
Lisboa. No ámbito das migracións coordinou dous libros e publicou dous
capítulos dun libro e máis dunha ducia de artigos en revistas españolas, portuguesas e mexicanas.
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Doutor en Teoría da Literatura e Literatura Comparada coa tese A poesía
galega de Antón Zapata García. Edición e estudo. Profesor de lingua e literatura galegas, poeta, narrador e crítico literario. Formou parte do Batallón Literario da Costa da Morte e como poeta publicou Ausencias pretéritas (1992), 42
décimas de febre (1994), Abecedario da desolación (1997), Equinoccio de primavera (1998) e Gameleiros (2002). En literatura infantil publicou a serie Carlota,
a marmota (2000), Carlota e a bota perdida (2003), Carlota e a gaivota patiamarela (2006) e O nariz de Fiz (2009). Autor de varias edicións críticas, como
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sulagado (1998), Roberto Blanco Torres. Orballo da medianoite (1998), A poesía galega de Xervasio Paz Lestón (1998), Indo para máis perto. A señardade no
puño de Alexandre Cribeiro (2004), A roseira da soidade de Antón Zapata García (2005) ou a Poesía galega completa e textos en prosa de Emilio Álvarez Blázquez (2005).
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Licenciada en Socioloxía pola Universidade da Coruña (2003). Na actualidade é investigadora predoutoral no Departamento de Socioloxía da Universidade da Coruña e está realizando a súa tese de doutoramento titulada
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PROCESO DE ESCOLMA E AVALIACIÓN DE ORIXINAIS
Estudos Migratorios é unha revista destinada a ampliar e difundir o coñecemento científico no eido do estudo das migracións en perspectiva histórica, económica, sociolóxica, antropolóxica ou politolóxica, cunha especial atención ao ámbito galego. Tematicamente, abrangue
todos os eidos das ciencias sociais e das humanidades, e vai dirixida a investigadores, historiadores profesionais, estudantes e todas aquelas persoas interesadas no coñecemento científico
do fenómeno migratorio.
Os traballos presentados a Estudos Migratorios haberán ser orixinais e serán sometidos
á avaliación confidencial de dous expertos alleos ao equipo editorial, seguindo criterios internacionais. Caso de os avaliadores propoñeren modificacións na redacción do orixinal, será de
responsabilidade do equipo editorial —unha vez informado o autor— o seguimento do proceso
de reelaboración do traballo. Caso de non ser aceptado para a súa edición, o orixinal será devolto ao seu autor, xunto cos ditames emitidos polos avaliadores.
Estudos Migratorios comprométese a dar conta aos autores da decisión de publicar ou
non o seu traballo nun prazo máximo de catro meses.
En calquera caso, os orixinais que non se suxeiten ás seguintes normas técnicas serán
devoltos aos seus autores para a súa corrección, antes do seu envío aos avaliadores.

NORMAS TÉCNICAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABALLOS
1.

De cada traballo presentarase un documento informático en formato Word, RTF ou semellante.
Este último recoméndase envialo por correo electrónico aos enderezos:
aemigracion@consellodacultura.org, coa mención expresa «artigo para EE. MM.». Tamén se
pode enviar en CD, rotulando o nome do autor ou autores e o título completo do traballo.

2.

Os traballos levarán o encabezamento como segue:
— título do artigo: aliñación esquerda, maiúscula, negra.
— nome e apelidos do/a autor/a: debaixo do título, aliñación esquerda, minúscula, cursiva.

3.

Os traballos poderanse redixir e enviar en galego, portugués, español ou, de xeito excepcional,
calquera outra lingua académica de uso internacional.

4.

As citas textuais —citas dentro do texto principal— que non sobarden as tres liñas deberán ir
entre comiñas dobres, co mesmo tipo de letra e sen cursiva. Incluirán o apelido do autor, o ano
e o número da páxina; a referencia completa reservarase para a bibliografía.
Exemplos: a) (Ferreira 1989: 47); b) (Ferreira, 1989, p. 47).
Canto ás citas máis longas, poñeranse en parágrafo á parte con sangría pola esquerda e letra de
corpo 10. Unha cita dentro doutra cita marcarase con comiñas simples.

5.

As notas do texto principal estarán numeradas de xeito correlativo. Non se incluirán aquí as
notas ou aclaracións de táboas, cadros ou ilustracións.
De seguir signo de puntuación ao número de chamada a nota, o signo de puntuación irá antes do
número da chamada e nunca despois. Ex.: Compostela.1 e non Compostela1.
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6.

As referencias bibliográficas faranse seguindo un destes modelos (segundo se trate de libros,
capítulos de libro ou artigos de revista). Exemplos:
DEVOTO,F .: Historia de la inmigración en la Argentina, Bos Aires, Sudamericana, 1948.
WALASZEK, A.: «Mass Migrations: Their Economic, Political and Cultural Implications», Przeglad Polonijny, XXXI:1 (2005), pp. 7-16.
MOYA, J. C.: «Los gallegos en Buenos Aires durante el siglo XIX: Inmigración, adaptación ocupacional
e imaginario sexual», en X. M. NÚÑEZ SEIXAS (ed.), La Galicia Austral. La inmigración gallega en
la Argentina, Bos Aires, Biblos, 2001, pp. 69-85.

7.

Táboas / cadros
De ser posible, realizaranse utilizando o comando específico de «edición de táboas». Tamén se
poderán realizar inserindo unha soa tabulación entre as columnas (tecla tab), recoméndase non
separar as columnas coa barra espazadora.
As táboas ou cadros deben cumprir as seguintes normas: 1) irán numeradas correlativamente
(Táboa 1, Táboa 2, etc.); 2) levarán un encabezamento conciso, e 3) ao pé poderán ir notas
aclaratorias, que nunca se combinarán coas notas do texto principal; tamén se poden incluír as
fontes de elaboración.
Farase referencia das táboas ou cadros no texto principal. Exemplo: (Vid. táboa 1).

8.

Gráficos
Presentaranse orixinais con calidade para ser dixitalizados. Tamén se poden presentar nun arquivo
informático de calquera folla de cálculo (preferentemente Excel). Neste caso recoméndase
presentar na mesma páxina o gráfico e mais a táboa de datos. Sempre irán numerados de xeito
correlativo (Gráfico 1, Gráfico 2, etc.).

9.

Fotografías, ilustracións, mapas, planos:
Poderán presentarse orixinais con calidade para ser dixitalizados. Se o autor prefire presentar
arquivos informáticos recoméndase cumprir os seguintes parámetros:
— O formato da revista ten as seguintes medidas: 170x240 mm. Calquera arquivo informático
de material gráfico terá en conta estas dimensións, é dicir, o tamaño do arquivo terá unha altura
mínima de 240 mm ou ancho de 150 mm. A resolución, que se mide en puntos por polgada
(ppp) –en inglés ppi–, variará en función do tipo de material:
•

Mapas, debuxos, planos, gravados: a dixitalización farase en «modo liña» ou «mapa de bits»
(non se recomenda o modo «escala de grises»); a resolución será de 1200 ppp.

•

Fotografías: dixitalizaranse cunha resolución de 300 ppp. Resolucións inferiores a 225 ppp
non son recomendables.

— Formato de arquivo. Recoméndanse os seguintes, por orde: .TIFF, .EPS, .JPG.
— Irán numeradas de xeito correlativo (Fig. 1, Fig. 2, etc.) con números arábigos.
10. Os autores corrixirán as primeiras probas. Admitiranse só correccións tipográficas e ortográficas
e, sempre a xuízo dos editores, aqueles engadidos ou eliminacións de texto que non afecten a
maqueta da publicación.
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