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RESUMO 

 

 

Este trabalho analisa as transformações ocorridas nas últimas décadas em 
relação à imagem dos emigrantes galegos e seus descendentes. Por razões políticas 
inerentes à redemocratização espanhola, mas também em decorrência de novas análises 
conceituais acerca de minorias, identidades e nacionalidades, a imagem estereotipada do 
galego como emigrante pobre e ignorante foi revista, principalmente por parte do 
governo espanhol. Houve um reconhecimento positivado da galeguidade. Assim, o 
grupo desvalorizado, no início do século XX, passou a integrar uma “diáspora”, que 
representaria a Galícia no mundo global do século XXI. Essa transformação obedece a 
movimentos nacionais da Espanha, como a implantação da política das autonomias, que 
reconheceu a Galícia como uma nacionalidade histórica, e a um contexto internacional 
marcado pela valorização das identidades e pela ampliação e flexibilidade do conceito 
de diáspora. Essa mudança acontece, também, tendo como base a grande rede de 
entidades associativas formada pelos galegos nos países para os quais emigraram. 

O objetivo do trabalho é apreender essa transformação que positiva um grupo 
antes considerado de segunda grandeza. Para tanto a tese percorre vasta bibliografia 
sobre a emigração galega e recorre a vários autores que tentam explicar as razões e os 
resultados dessa emigração. Nosso ponto, contudo, é entender a reversão de 
expectativas ocorrida recentemente em relação “ao ser galego” buscando explicar de 
que forma contribuíram para tanto três atores fundamentais: o governo espanhol (e da 
Galícia), os emigrantes mundo afora em suas rede associativas e as transformações 
culturais e conceituais recentes acerca de identidades, nacionalismos, diáspora e 
direitos, entre outros. 

Palavras-chave: Galícia, Espanha, galegos, emigração, diásporas, minorias, 
comunidades autônomas, nacionalidades históricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work analyzes the transformations related to the image of the Galician 
emigrant and its descents that occurred in the last decades. Due to political aspects 
inherent to the Spanish re-democratization, but also because of new conceptual analyses 
on minorities, identities and nationalities, the stereotypical image of the Galician as a 
poor and ignorant emigrant was revised – specially by the Spanish government. A 
positive acknowledgement of the Galician way of being took place. Therefore, the once 
devalued group in the beginning of the XXth century became part in a “diaspora”, which 
would represent Galicia in the global world of the XXIth century. This transformation 
respond to national movements in Spain, such as the autonomies policy implementation 
that recognized the region as a historical nationality, as well as to an international 
context that is marked by the valorization of identities and by the extension and 
flexibility of the concept of diaspora. This change also arises due to the vast network of 
associations composed by Galicians in their new home countries. 

  
The aim of the work is to apprehend the transformation that positively perceives 

a group once considered as second rate. Hence, the thesis comprises an extensive 
bibliography on the Galician emigration, and refers to a variety of authors, which try to 
explain the reasons and results of this emigration. Our focus, nevertheless, is to 
understand the recent reversal of expectations regarding the “to be Galician”, attempting 
to explain in which this change was affected by three major actors: the Spanish (and 
Galician) government, the emigrants and their associations’ network around the world, 
and the recent cultural and conceptual transformations regarding the identities, 
nacionalisms, diaspora and general rights, amongst others. 

 
Key words: Galicia, Spain, Galicians, emigration, diasporas, minorities, autonomous 
communities, historical nationalities 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em junho de 2011, o Secretário Geral da Emigração da Galícia, José Santiago 

Camba Bouzas, esteve em Buenos Aires para apresentar aos dirigentes dos centros 

associativos e entidades galegas o Plano Integral da Emigração 2011-2013. Na ocasião, 

Bouzas afirmou que fez questão de viajar até a capital argentina não só em razão da 

nova diretriz  governamental ser de interesse direto dos cidadãos que vivem no exterior, 

mas, principalmente, pelo fato de ter sido graças à diáspora que a Galícia se converteu 

em universal.1

 

 Pesou também na escolha o fato de Buenos Aires ter sido historicamente 

um espaço central para a construção, em condições adversas, de um nacionalismo 

galego. Foi na cidade, por exemplo, que aconteceu a primeira transmissão de rádio 

integralmente em galego, em 1930, e foi realizado o Primeiro Congresso da Emigração 

Galega, em 1956. 

Galícia exterior é um importante capital político e econômico para a 

Comunidade Autônoma de Galícia.  Em um mundo globalizado, a pouco visível 

comunidade espanhola busca se desdobrar por meio dos caminhos abertos pelos 

emigrantes e se estruturar com o apoio da rede associativa que foi sendo formada ao 

longo de mais de um século e que segue operante 2

 

. 

No início do século XX a forma como os emigrantes eram considerados, tanto 

na Argentina quanto pelo governo espanhol, era bem distinta. Em 1912, José Maria 

Riguera Montero denunciava as péssimas condições morais, educacionais e materiais 

dos galegos que chegavam à capital portenha. De acordo com o escritor, eles não tinham 

um conceito claro da sua dignidade e eram tratados com desprezo pelos habitantes 

locais3

 

. O que essa transformação revela?  

O que queremos com esta tese é justamente analisar os meandros que separam 

essas duas fases. Ao longo dos quatro capítulos defendemos a idéia de que o discurso da 

                                                           
1“Santiago Camba presenta en Buenos Aires el Plan Integral de la Emigración 2011-2013”. Galicia 
Aberta. 30/06/2011. Disponível em: <http://www.galiciaaberta.com/es/actualidad/santiago-camba-
presenta-en-buenos-aires-el-plan-integral-de-la-emigraci%C3%B3n-2011-2013>.  
2 Atualmente são 413 centros espalhados pelo mundo. 
33 SIXIREI PAREDES, Carlos. A emigración. Vigo: Galaxia, 1995, p.96. 

http://www.galiciaaberta.com/es/actualidad/santiago-camba-presenta-en-buenos-aires-el-plan-integral-de-la-emigraci%C3%B3n-2011-2013�
http://www.galiciaaberta.com/es/actualidad/santiago-camba-presenta-en-buenos-aires-el-plan-integral-de-la-emigraci%C3%B3n-2011-2013�


14 
 

 
 

diáspora proporciona a positivação da identidade galega, dando mais visibilidade ao 

grupo e buscando promover, por meio do conceito da galeguidade, um sentido de 

pertencimento que independe do território onde cada um dos emigrantes, ou seus 

descendentes, vivam.   

 

Essa transformação não é fruto de um único movimento. Ela ocorre como 

conseqüência de mudanças locais, nacionais, como a implantação da política das 

autonomias, que reconhece a Galícia como uma nacionalidade histórica, e a um 

contexto internacional marcado pela globalização, pela valorização das identidades e 

pela ampliação e flexibilidade do conceito de diáspora.   

 

A democratização da Espanha nos anos 1970 e a aprovação do Estatuto de 

Autonomia Galego em 1981 são peças importantes nesse novo cenário, pois permitem 

pela primeira vez o exercício de um governo próprio, ainda que dentro de certos limites. 

Essa mudança representa um ponto de virada importante, pois exige uma construção 

política local e a busca de uma forma de transformar o novo recorte político-

administrativo em realidade.  Galícia não tem a força política, econômica e simbólica da 

Catalunha e do País Basco, as duas outras nacionalidades históricas. Nesse cenário, a 

relação com os emigrantes começa a despertar de forma especial o interesse dos 

governos, que passam a considerá-los possíveis representantes da Galícia no exterior.  

 

Essa aproximação utiliza como base a grande rede de entidades associativas 

criada pelos galegos nos países para os quais emigraram. Mesmo que esses centros não 

tivessem prioritariamente um objetivo político, e que parte significativa da população 

emigrante não freqüentasse esses espaços, ou mesmo desconhecesse sua existência, eles 

foram fundamentais para manter a identidade cultural de grupo e a ligação com a terra 

natal, elementos centrais na consolidação do conceito de diáspora. 

 

A par disso, a história e as ciências sociais avançaram na discussão sobre 

direitos culturais, pertencimento nacional, identidade e diáspora. Dois eventos 

dramáticos, em especial, no século XX, contribuíram para as revisões conceituais: o 

holocausto judeu, durante a Segunda Guerra, e o apartheid em relação aos negros, com 

suas múltiplas derivações e motivações.  

 



15 
 

 
 

A atual classe política da Galícia utiliza o discurso da diáspora como forma de 

promover a união entre os cidadãos da Galícia interior e exterior.  E para manter essa 

rede estável e ativa é preciso fomentar justamente as características positivas e de 

interesse comum. Valoriza-se a coragem de abrir novos caminhos, a resistência às 

dificuldades e a capacidade de perseguir ideais. Como forma de construir um discurso 

positivo de identidade, as tragédias pessoais e coletivas vivenciadas no passado pelos 

emigrantes são postas em segundo plano.  

 

A ilustração abaixo (Comunidades galegas no mundo), propaganda do governo 

da Galícia, dá o tom colorido e alegre da dispersão geográfica dos galegos dentro da 

nova perspectiva que se quer construir. Note-se que a ilustração mostra a presença dos 

galegos em um mundo marcado por outros símbolos ou marcos culturais nacionais. Não 

menciona apenas países, mas usa ícones (ou estereótipos) que representam as tradições 

e os símbolos inventados para cada Estado Nacional se fazer conhecer. 

Sintomaticamente, faltou um símbolo único para Galícia neste painel: Galícia seria uma 

nacionalidade no mundo. 

 

 
Figura 1: Comunidades Galegas no Mundo  
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Estrutura da tese  

 

O primeiro capítulo (“A emigração galega: muito além de uma página virada”) 

dedica-se a contextualizar a emigração historicamente e a compreender a dimensão do 

tema na contemporaneidade. A diáspora galega é tema constante na sociedade, na 

imprensa e na agenda do governo local, mesmo 30 anos após o fim dos grandes ciclos 

emigratórios. Isso se deve ao impacto do processo de saída na região. A história 

moderna e contemporânea da Galícia é marcada pelo atraso econômico e pela contínua 

emigração. As saídas em busca de melhores condições de vida começam no século 

XVIII e estendem-se até os anos 1970. A região chegou a competir com a Irlanda pelo 

primeiro lugar de maior emigração relativa (por cada mil habitantes) entre 1891 e 

19154. Esse quadro fez com que os galegos tenham sido por longo tempo alvo de 

estereótipos negativos. Podemos afirmar que a região, caracterizou-se por ser um espaço 

estigmatizado. Esse recorte negativo reproduziu-se na consideração que se tinha dos 

seus habitantes onde quer que eles fossem. Atualmente existem cerca de 360 mil 

eleitores5

 

 no exterior e uma população local de 2,7 milhões de pessoas.  

Também reunimos neste capítulo informações sobre as principais leis que 

regulamentavam o fluxo de saída, pois revelam o posicionamento estatal sobre a 

questão, e apresentamos as distintas linhas defendidas pelas elites locais para analisar a 

emigração. Alguns consideravam um aprofundamento da ruína regional, outros 

defendiam o processo como um elemento de transformação local, e havia ainda quem 

fosse favorável ao processo por interesses pessoais, como os que lucravam diretamente 

com o negócio da emigração. 

 

O capítulo 1 apresenta ainda a forma como emigrantes aparecem retratados na 

literatura, revelando dissidências entre os que ficam e os que saem. Em um ambiente 

socialmente fechado eles eram, em geral, tratados com desconfiança, a não ser que 

retornassem com recursos econômicos suficientes para investir na aldeia e melhorar a 

condição de vida de todos. Os que fracassavam em sua missão de enriquecer não eram 

                                                           
4EIRAS ROEL, Antonio apud PERES, Elena Pájaro. A inexistência da terra firme. A imigração galega 
em São Paulo: 1946-1964. São Paulo: Edusp, Fapesp, Imprensa Oficial do Estado, 2003, p. 35. 
5La reforma electoral deja sin voto a 360.000 emigrantes. “El País”. 17/01/2011. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/articulo/Galicia/reforma/electoral/deja/voto/360000/emigrantes/elpepiautgal/201
10117elpgal_3/Tes> Acesso em: 20/01/2011. 

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/reforma/electoral/deja/voto/360000/emigrantes/elpepiautgal/20110117elpgal_3/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/reforma/electoral/deja/voto/360000/emigrantes/elpepiautgal/20110117elpgal_3/Tes�
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bem vistos. Ainda nessa seção reunimos trechos da publicação “Mundo Hispánico - La 

revista de veintitres países”, criada em 1948 pelo regime franquista para promover 

relações políticas e culturais entre Espanha e América Latina. O objetivo é mostrar o 

início do uso político da emigração pelo governo.  

 

O capítulo dois (“Autonomia: cultura e política”) dedica-se a analisar o impacto 

do fim da ditadura espanhola e da aprovação do Estatuto de Autonomia, em 1981, para 

as mudanças culturais, políticas e econômicas da região. É a partir do reconhecimento 

da Galícia como nacionalidade histórica que se pode começar a desenhar políticas de 

acordo com a especificidade regional.  E é nesse novo contexto que a relação com os 

emigrantes torna-se especialmente importante, pois se estabelece que é dever do 

governo promover a solidariedade entre todos os que integram o povo galego e que as 

comunidades estabelecidas no exterior poderão solicitar o reconhecimento da sua 

galeguidade.  

 

Além de mostrar o intricado processo de aprovação da autonomia também nos 

dedicamos a entender como foi se delineando a política local naqueles anos de início de 

autogoverno, época marcada por disputas e definições importantes. O capítulo também 

acompanha todo o processo de desenvolvimento do nacionalismo galego, de meados do 

século XIX até o período democrático. Ao longo do texto ressaltamos as diferenças com 

o processo nacionalista do País Basco e da Catalunha.  

 

No capítulo 3 (“Das redes associativas à diáspora - Mudanças na relação com o 

emigrante”) analisamos a importância dos centros galegos para o quadro político atual. 

Construídos com recursos próprios, eles tiveram papel fundamental inclusive na 

transformação da Galícia, ao fomentarem atividades culturais e políticas tanto no 

exterior quando nas aldeias. Com a democratização, esses espaços começam a ser 

utilizados como “pequenas embaixadas”, servindo como fio condutor na aproximação 

das ações do governo com o coletivo. Além disso, mostramos como a relação com o 

emigrante transforma-se a partir da democratização e da aprovação do Estatuto de 

Autonomia.   

 

Finalmente o quarto capítulo (“Diásporas: novos rumos”) é dedicado a explicar 

como o conceito de diáspora amplia-se e flexibiliza-se neste início do século XXI. A 
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Galícia não é única região que assume o discurso da diáspora e passa a valorizar de 

forma mais constante a relação com os emigrantes. O conceito abarca povos distintos e 

serve a interesses variados, tanto de grupos que estiveram em alguma situação de 

desvalorização, ou estigma, que abraçam a diáspora como forma de ganhar um novo 

status, quanto a governos, que buscam utilizar os emigrantes como ponto de apoio para 

políticas variadas, obter recursos ou melhorar a imagem internacional.  

 

Para concluir a sequência de capítulos recorremos a inúmeras fontes primárias e 

secundárias. Realizamos pesquisas em arquivos locais galegos (entre 2008 e 2009, 

estivemos nas bibliotecas Concepción Arenal e Geral, ambas da Universidade de 

Santiago de Compostela, no Instituto Padre Sarmiento, no Arquivo de la Emigración 

Galega e no Consello da Cultura Galega), fizemos entrevistas e consultamos periódicos 

nacionais e internacionais. O cuidado com as fontes foi uma constante. Buscamos 

confrontar dados, cotejar informações, aferir o tom das interpretações à luz de várias 

abordagens. Recorremos também a uma literatura histórica e teórica que abordasse ou 

tangenciasse os temas aqui propostos. Como em quase todos os temas de estudo, este 

está envolto em emoções. A grande complexidade de fontes factuais e teóricas buscou 

produzir consistência nas informações e equilíbrio nas interpretações. Um duro 

exercício para domesticar paixões que não são estranhas à autora, uma apaixonada 

descendente de galegos.  
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CAPÍTULO 1 

A emigração galega: muito além de uma página virada  
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CAPÍTULO 1 

A emigração galega: muito além de uma página virada 

 
 

Em janeiro de 2011, as páginas dos jornais galegos foram tomadas por notícias 

sobre a ratificação pelo Senado espanhol da reforma da Lei Eleitoral que retirou dos 

espanhóis residentes no exterior o direito de votar nas eleições municipais.  O 

questionamento da mudança, que atingiu emigrantes de todo o país, repercutiu 

especialmente na Galícia pelo número de pessoas afetadas: são cerca de 360 mil galegos 

inscritos no Censo Espanhol de Residentes Ausentes (CERA) 6

 

. Nesse universo de 

eleitores há emigrantes, seus filhos e netos; há pessoas que vivem parte do ano na 

Galícia e a outra metade nas regiões onde construíram suas vidas; e há descendentes que 

nunca estiveram na terra de seus pais e avós. Enfim, há eleitores de todas as partes do 

mundo, de todas as ideologias e pleitos com maior ou menor mobilização.  

O voto emigrante não é homogêneo, como algumas análises acabam por reduzi-

lo.7

 

 Ele apresenta matizes e diferenças como no universo dos eleitores de qualquer 

localidade. No entanto, há um ponto comum compartilhado pelos inscritos no CERA: o 

interesse pelos rumos da Galícia, a vontade de participar de suas decisões político-

administrativas, o desejo de manter e reafirmar a relação com a terra natal ou dos 

antepassados, ainda que motivados por graus de interesse diferenciados. 

Àqueles que defendem a justiça da medida que suspendeu esse direito eleitoral 

alegam que os eleitores que não vivem na Galícia desconhecem a realidade dos 

municípios e não podem decidir por quem está ali no dia-a-dia, o que colocaria em 

xeque a própria noção de legitimidade do processo democrático, pois ninguém pode ser 

submetido ao que é decidido por quem não será alvo das ações dos eleitos. 8

                                                           
6idem. 

 

Independentemente dessa última resolução, o voto emigrante costuma despertar críticas. 

Alega-se que não existe controle sobre o pleito e que participam das eleições até 

7 Manuel Fraga Iribane foi o primeiro político a se aproximar da diáspora e esteve 15 anos no poder, de 
1990 a 2005. Durante esse período, o Partido Popular (PP) conquistou a maioria das eleições no exterior e 
os emigrantes passaram a ser considerados, por setores da oposição, como manipulados e/ou 
conservadores. 
8 A decisão do Senado vale somente para os pleitos municipais. Os imigrantes continuam participando 
das eleições para os parlamentos galego, espanhol e europeu.  
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eleitores falecidos (prática possível de ser evitada com uma burocracia mais eficiente do 

Estado).  

 

Muitos emigrantes e as coletividades no exterior, entretanto, alegam que não há 

motivos para a diferenciação entre Galícia e Galícia exterior. Eles ressaltam que sempre 

estiveram cientes da realidade galega e que agora, com o dinamismo dos meios de 

comunicação, essa alegação seria especialmente um contra-senso, mostram números 

que indicam que em algumas cidades há mais eleitores no exterior que dentro das 

fronteiras, fazem questão de lembrar que nos anos mais duros política e 

economicamente foram eles que ajudaram parentes e amigos, e a própria economia do 

país, com suas remessas, e, ressentidos, afirmam que não deixaram Galícia porque 

desejavam, que sempre tiveram contato com a região, que promoveram a cultura galega 

em todos os pontos para onde emigraram, em momentos nos quais ela estava proibida 

na Espanha9

 

.  

A Galícia emigrante constitui um capítulo essencial da evolução do 

galeguismo10

 

, mediante a criação de sociedades nacionalistas, publicação de livros e 

apoio a programas culturais, formação de líderes e apoio ao processo de luta pela 

autonomia.  

                                                           
9 As críticas à aprovação da nova lei estão em várias reportagens publicadas na imprensa. ESTÉVEZ, 
José Luiz e HONORATO, V. “Partidos y gallegos en Argentina, indignados por la reforma del voto”. “El 
Pais”. 19/04/2010. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Partidos/gallegos/Argentina/indignados/reforma/voto/elpepuesp
gal/20100419elpgal_6/Tes>.  HUETE, Cristina. “La supresión del voto emigrante pone en jaque a Baltar 
y Louzán”. “El Pais”. 31/01/2011. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/articulo/Galicia/supresion/voto/emigrante/pone/jaque/Baltar/Louzan/elpepuespga
l/20110131elpgal_4/Tes> ESTÉVEZ, José Luiz. “Los emigrantes atacan la reforma del voto”. El Pais”.  
10/01/2011. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/articulo/Galicia/emigrantes/atacan/reforma/voto/elpepiautgal/20110110elpgal_1
1/Tes> ESTÉVEZ, José Luiz. “Un candidato para los que se quedan sin votar”. “El Pais”. 14/05/2011. 
Disponível  em: 
<http://www.elpais.com/articulo/Galicia/candidato/quedan/votar/elpepiautgal/20110514elpgal_16/Tes> 
10 O galeguismo pode ser compreendido como uma ideologia nacionalista que tem como objetivo a defesa 
da Galicia mediante a criação de instituições próprias. Ele apareceu em meados do século XIX, quando se 
formulou o provincialismo e, posteriormente, o rexionalismo. O termo passa a ser utilizado, 
especialmente, a partir da constituição das Irmandades da Fala, em 1916, e a aparição da corrente 
nacionalista.  

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Partidos/gallegos/Argentina/indignados/reforma/voto/elpepuespgal/20100419elpgal_6/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Partidos/gallegos/Argentina/indignados/reforma/voto/elpepuespgal/20100419elpgal_6/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/supresion/voto/emigrante/pone/jaque/Baltar/Louzan/elpepuespgal/20110131elpgal_4/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/supresion/voto/emigrante/pone/jaque/Baltar/Louzan/elpepuespgal/20110131elpgal_4/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/emigrantes/atacan/reforma/voto/elpepiautgal/20110110elpgal_11/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/emigrantes/atacan/reforma/voto/elpepiautgal/20110110elpgal_11/Tes�
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A verdade é que Galícia, a Galícia moderna, nasceu na América. Foi 
sonhada na América. Mesmo na sua principal simbologia: o hino, a 
bandeira e a Academia Galega da Língua11

 

.  

Para entender a dimensão da presença e a relevância do tema na realidade galega 

faz-se necessário compreender as características desse processo emigratório. Alguns 

discursos ainda buscam retratá-lo como somente uma parte do grande êxodo europeu 

para as Américas12

 

. A análise da história mostra, no entanto, que essa emigração não se 

reduz a esse período. É claro que os anos de saída mais intensos ocorreram entre o fim 

do século XIX e as duas primeiras décadas do XX, em parte porque o cenário 

internacional assim favorecia, mas ele se inicia dois séculos antes e termina cerca de 

seis décadas depois desse fato histórico. 

Este capítulo busca apresentar uma visão geral sobre a emigração galega. Para 

que se possa compreender o porquê da constante e intensa presença do tema nos jornais, 

na sociedade e nas diretrizes governamentais. O tema do voto e todas as discussões 

sobre direitos e representações dos emigrantes, que passam a ocorrer após a 

democratização da Espanha e, especialmente, após o reconhecimento da Galícia como 

uma nacionalidade histórica, serão retomados no capítulo sobre a diáspora, mas antes de 

chegarmos a ele, vamos analisar os principais problemas políticos e econômicos da 

região, as leis que regulamentaram a emigração, as diferentes opiniões sobre os 

emigrantes, as mudanças de discurso da elite e do governo, e o surgimento do processo 

associativo no exterior. Esses espaços surgidos espontaneamente, como fruto da falta de 

apoio nos pontos de destino, e que se espalharam por todas as regiões de grande 

concentração de emigrantes, foram fundamentais para manter a relação deles com a 

Galícia e promover a cultura galega em momentos nos quais ela estava proibida na 

Espanha. São esses clubes e associações que renovados exercem um papel primordial na 

relação da Espanha e da Galícia com os emigrantes, promovendo atividades variadas e 

concentrando informações sobre programas sociais e culturais.   

                                                           
11RIVAS, Manuel. “Proposición para refundar Galícia enteira”. “El País”. 06/03/2009. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Proposicion/refundar/Galicia/enteira/elpepiautgal/20090306elpg
al_25/Tes>. Acesso em: 4 abril 2009. 
12 “Un dos tópicos máis recorrentes da Historia de Galicia é aquel que afirma que somos un país de 
emigración. Con isto semella que se quere manifestar que emigrar non só forma parte das nosas 
características nacionais senón que ademais aparece como un fenómeno permanente desde que o país 
existe. Nada máis falso”. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Manuel Luís. Secretario Xeral de Emigración. 
Catálogo da exposição “Nós mesmos”, 2009. 

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Proposicion/refundar/Galicia/enteira/elpepiautgal/20090306elpgal_25/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Proposicion/refundar/Galicia/enteira/elpepiautgal/20090306elpgal_25/Tes�


23 
 

 
 

A história galega contemporânea é profundamente marcada pela emigração. Ela 

tem início antes do grande fluxo europeu para as Américas, concentrado de forma mais 

aguda entre 1875 e 193013, e entra em declínio somente no fim da década de 1970. A 

região chegou a competir com a Irlanda pelo primeiro lugar de maior emigração relativa 

(por cada mil habitantes) no período compreendido entre 1891 e 191514. A saída em 

busca de trabalho e renda, e porque não também liberdade, não é somente um dos traços 

mais constantes da região, é um dos elementos cruciais para compreender a sua 

realidade política, econômica e social. “A súa permanencia no tempo deulle a Galicia a 

configuración dun país de emigración, converteuna en ‘unha terra de adeuses’” 15

  

, como 

ressaltou um dos mais importantes escritores galegos, Ramón Otero Pedrayo (1888-

1976). 

As razões que levam a esse processo emigratório contínuo são múltiplas: 

isolamento geográfico16, político e econômico, estrutura social rígida, controlada pelo 

caciquismo político e pela baixa mobilidade social; atraso econômico, marcado pelo 

minifúndio, que impedia o cultivo racional dos recursos; falta de acesso a terra e 

inexistência de proteção oficial à agricultura17, atrelados à manutenção de um sistema 

feudal de exploração das áreas de cultivo (os foros18); baixo índice educacional19

                                                           
13 “Se a princípios do século XIX somente uns 4% dos europeus moravam fora de Europa, na época da 
Primeira Guerra Mundial essa porcentagem era de 21%”. VILLARES PAZ, Ramón. “Historia da 
emigración galega a América”. Santiago de Compostela: Xunta de Galícia, 1996, p. 19.  

 e de 

conhecimento técnico. 

14 EIRAS ROEL, Antonio apud PERES, Elena Pájaro. idem. 
15 RODRÍGUEZ GALDO, María Xosé. “O fluxo migratorio dos séculos XVIII ó XX”. Santiago de 
Compostela: Secretaría Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas, 1995. 
16 A dificuldade de comunicação com Madrid começou a mudar somente no último quarto do século XX. 
Entre as medidas tomadas por José María Aznar (primeiro ministro espanhol entre 1996 e 2004) quando 
assumiu o governo estava o corte de gastos públicos. Algumas obras, entretanto, não foram suspensas 
pelo impacto que teriam no país. “(...) la autovía del Levante, que aproxima la capital madrileña a 
Valencia, y las autovias de Galicia, que al mejorar los caminos entre el noroeste y la Meseta rompen 
definitivamente el aislamiento de aquella porción peninsular, acallando el malestar de uma región 
históricamente olvidada”. GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel. 
“Breve Historia de España”. Madrid: Alianza Editorial, 1994, p. 632. 
17 EIRAS ROEL, Antonio. “Sobre las motivaciones de la emigración gallega a América y otros aspectos. 
Un enfoque comparativo” in Revista da Comisión Galega do Quinto Centenário, n. 2, 1989, p.60. 
18 “Contrato agrario de longa duración e eventualmente perpetuo polo que unha persoa ou institución cede 
a outra o uso ou proveito dunha cousa ou ben a cambio do cumprimento de diversas condicións 
previamente estipuladas. (...) En 1852 no Congreso Agrícola Galego, organizado pola Sociedad 
Económica de Santiago, presentouse un proxecto de lei de redención de foros, que posteriormente foi 
presentado nas Cortes en 1864, sen éxito. A finais do século XIX, iniciouse o proceso de desaparición do 
réxime foral coa aprobación en 1873 por parte das Cortes da Primeira República da lei de redención de 
foros presentada por X. M. Paz Novoa, pero que foi suspendida un ano máis tarde. A principios do século 
XX o proceso acelerouse e produciuse a redención gradual dos foros mediante a indemización dos 
preceptores das rendas como consecuencia dos cambios socioeconómicos que se produciran. (...) 
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A permanência no tempo citada por Otero Pedrayo é conseqüência do lento 

processo de dissolução da sociedade agrária tradicional e de sua tardia e paulatina 

integração na economia capitalista. As instituições galegas não foram capazes de seguir 

o ritmo nem as mudanças políticas que conduziram à formação do estado liberal nem as 

de ordem econômica e social que levam à estruturação do sistema capitalista e à 

conseqüente sociedade de classes. Elas também não conseguiram suprir a falta de 

oportunidades de trabalho para a população ativa e, assim, tirar milhares de camponeses 

da economia de subsistência. A proletarização do homem rural galego realiza-se fora da 

região e sua população, majoritariamente rural até os anos 1980, insere-se no processo 

urbano pela emigração. Em 1960, somente 17% da população galega viviam na zona 

urbana. A área rural concentrava 77% dos habitantes; e a intermediária, 6% 20

 

.  

Na opinião do historiador Carlos Sixirei Paredes, sem deixar de lado, é claro, o 

impacto dos grandes processos de transformação da economia espanhola e mundial, 

uma análise realista da estrutura produtiva regional deve levar em conta as fraturas 

internas da própria sociedade. O atraso econômico da Galícia é fruto do: 

 

Fracasso de uma burguesia que não foi capaz de criar uma forte 
atividade industrial, fracasso de uma classe dirigente que, 
parasitando em privilégios anacrônicos, não foi capaz de levar 
adiante as reformas necessárias, mesmo que essas reformas 
resultassem em benefício para essa mesma classe, fracasso da 
reforma agrária que nunca se levou a cabo, o que fez prolongar até 
este século [XX] modos e relações de produção típicos do 
feudalismo21

 

.  

                                                                                                                                                                          
Tratábanse de contratos de carácter privado nos que se rompía o pacto a cambio dunha indemnización e 
que foron refrendados pola Lei de Redención de Foros de 1926. A redención de foros continuou durante a 
Segunda República e perviviu nalgúns casos ata 1973, ano proposto para a prescrición de calquera 
contrato foral”.  “Enciclopedia Galega Universal”. Acesso em: 19/08/2010. Disponível em:  
< http://www.egu.es/>.  
19 Mesmo na década de 1960, Alberto Miguez ainda apontava o baixo índice educacional como um dos 
empecilhos ao avanço da região e um dos mais importantes motivos para explicar o baixo retorno dos 
cultivos, a renda mais baixa de toda a Espanha, o subemprego e a consequente emigração massiva. “El 
campesino gallego (…) desconoce las técnicas modernas de cultivo, los abonos, la maquinaria y los 
métodos de productividad creciente, porque es inculto, aunque no siempre sea analfabeto. Y estas 
carencias, desde el punto de vista de una sociología cultural, son de meridiana importancia para 
diagnosticar las líneas de desarrollo de un pueblo y de un país”. MIGUEZ, Alberto. “Galicia: exodo y 
desarrollo”. Madrid: Editorial Cuadernos para el Dialogo, S.A. Edicusa, 1967, p. 33. 
20 BEIRAS, X.M. “El atraso económico de Galicia”. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1982, p. 81. 
21 SIXIREI PAREDES, Carlos, op. cit., p.167. 

http://www.egu.es/�
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Em 1923, Ramón Castro López já apontava para as fraturas internas, ao colocar 

a maneira como os setores com situação econômica favorável22, principalmente aqueles 

que se dedicavam à emigração clandestina, tratavam os compatriotas como um dos 

fatores responsáveis pela emigração. “Como causas da emigração entre a gente do 

campo, podemos assinalar a miséria e a pouca honra e dignidade com que foi tratada 

nessa sociedade tão pouco cristã” 23

O distanciamento entre as classes burguesas e o povo também deve ser analisado 

considerando o próprio recorte político da Espanha. Galícia era uma região periférica do 

estado espanhol e as classes dirigentes, de maneira geral, tornaram-se a ponte entre os 

poucos investimentos oriundos de outras parte do país e a população. O baixo 

comprometimento também explica, em parte, a diferença dos nacionalismos basco e 

catalão para o galego, processo que veremos mais adiante.  

.  

No clássico “El atraso economico de Galicia”, o economista Xosé Manuel 

Beiras24

 

 busca justamente construir uma visão realista sobre a problemática galega. O 

autor insiste na necessidade de se analisar o problema econômico galego de forma clara, 

como única forma de tornar o país galego viável e, assim, estancar o histórico processo 

de saída. Não havia paliativos. Afastando as explicações superficiais que ainda nos anos 

1970, quando foi lançado o estudo, rondavam as análises sobre o tema, ele ressalta que a 

poesia de Rosalia de Castro, umas das principais escritoras galegas, não deveria ser 

vista como uma romantização pouco fiel do problema vivenciado pela sociedade galega, 

e sim como uma metáfora que atentava de forma precisa para questão, em um momento 

em que poucos analistas se dedicavam ao tema de forma realista. A autora foi uma das 

mais ativas do movimento de valorização da cultura galega em curso no século XIX, 

que veremos com atenção no próximo capitulo. 

La genial intuición rosaliana no necesitaba de saberes económicos: 
con unas explotaciones precapitalistas campesinas, marineras y 
artesanas como única actividad productiva en el país, sin una clase 
social que emplease cuando menos una parte del excedente que se 

                                                           
22 A diferença lingüística também é um componente importante nessa diferenciação social. “O 
menosprezo da língua galega era comum na nossa burguesia urbana. Tinha-se por língua “rústica”, 
“ordinária”, “plebéia”, e aos seus falantes por “ignorantes”, “atrasados”, “vulgares”. Essa atitude 
despectiva esteve presente durante muito tempo e ainda hoje [1972] conserva vigência, ainda que na 
defensiva”. PIÑEIRO, Ramón. “Olladas no futuro”. Vigo: Galaxia, 1974, p. 291. 
23 CASTRO LÓPEZ, Ramón. “La Emigración en Galicia”. La Coruña: El Noroeste, 1923, p.21. 
24 Xosé Manuel Hixinio Beiras Torrado foi presidente do Conselho Nacional do Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) e porta-voz do partido no Parlamento da Galícia.  
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apropiaba en crear puestos de trabajo industrial, el destino de los 
paisanos no podia ser outro que la inanición o el éxodo.25

 
 

Assim como as razões para emigrar são múltiplas, as conseqüências também o 

são. O impacto da saída não se reduz ao universo individual de quem decide emigrar, 

ela afeta as relações familiares, muda o mercado de trabalho, a estrutura social e política 

da região, dinamiza a economia de certas localidades e a deprime em outras áreas, e 

diminui, inclusive, as possibilidades de casamento, o que tem conseqüência direta sobre 

a natalidade e o crescimento demográfico. Embora os grandes processos coletivos de 

saída tenham estacionado no sétimo decênio do século passado, a emigração é um tema 

presente no dia-a-dia da Galícia, como uma característica estrutural inseparável. “La 

emigración constituye dentro del panorama socioeconómico del país gallego el 

acontecimiento de mayor fuste y de más profundas consecuencias” 26

 

. 

Entre 1749 e 1787, estima-se que cinco mil e quatrocentas pessoas, em média, 

deixaram Galícia ao ano. No período compreendido entre 1787 e 1797, foram 14 mil 

pessoas anuais27. Os dados mais sistematizados sobre emigração somente começam a 

ser recolhidos no século XIX, como parte de um processo mais amplo de consolidação 

do Estado Nacional, que buscava ter o controle da sociedade via o registro de 

nascimentos, mortes e bens. A pesquisa “Aportaciones al estudio de la emigración 

gallega, un enfoque comarcal”28

 

 revela que entre 1836 e 1960 deixaram Galícia 

2.041.603 pessoas. O número total de saídas da Espanha no mesmo período foi de 

5.311.906.  

O primeiro registro do número de emigrantes ocorre em 1861, no “Anuario 

Estadístico de España 1860-1861”, por meio da emissão e controle do número de 

passaportes. Essa resolução, no entanto, não teria muito efeito, pois um Decreto Real de 

1862 suspende a necessidade do documento. Um ponto importante a ser considerado 

quando o assunto é o controle da documentação é o fato de a obrigatoriedade do registro 

civil ser estabelecida somente em 187029

                                                           
25 BEIRAS, X.M, op. cit., p. 41. 

. E não se imagina que a lei fosse ser cumprida 

imediatamente em localidades isoladas da Espanha. 

26 MIGUEZ, Alberto, op. cit., p. 105. 
27 F. BUSTELO apud RODRIGUEZ GALDO, María Xosé, op.cit., p. 45. 
28 VILLARES PAZ, Ramón. “Historia de Galicia”. Vigo: Editorial Galáxia, 2004, p. 461.   
29 RODRÍGUEZ GALDO, María Xosé, op.cit., p. 6. 
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A contagem oficial e sistemática só seria retomada em 1891 pela Dirección 

General del Instituto Geográfico y Estadístico, responsável pelo recolhimento das 

informações da saída de passageiros por mar entre 1882 e 1899. Além de não haver 

continuidade no controle das saídas, o processo era falho, os dados eram baseados nas 

informações cedidas pelos capitães das embarcações, não havia como controlar a 

emigração clandestina por terra e portos de países vizinhos e até 1907, ano da 

promulgação da Lei Espanhola de Emigração, não havia a especificação do termo 

emigrante. Todos eram descritos apenas como passageiros, dificultando a identificação 

de forma mais estrita.   

 

O nível de ilegalidade mantém-se alto durante todo o processo emigratório. O 

fato pode ser comprovado pela diferença entre os registros de saída da Espanha e o 

número de entradas de emigrantes em outros países. A Argentina, por exemplo, 

computa a chegada de 1.671.777 espanhóis entre 1881 e 1920. Espanha, por outro lado, 

documenta a saída de 847.605 cidadãos para aquele país latino-americano no mesmo 

período30

 

. Os números referem-se à Espanha como um todo porque a lista de 

passageiros somente trazia informação sobre a nacionalidade, não havia referências ao 

País Basco, Galícia ou Catalunha.  

Apesar de muitos estudos afirmarem que a maioria dos emigrantes que veio para 

o Brasil é oriunda da Galícia, não existe um número concreto. O único dado 

razoavelmente seguro é que, de acordo com o Serviço de Estatística e Financeira do 

Tesouro Nacional, entre 1880 e 1969 entraram no país 711 mil espanhóis.  

 

Los pormenores sobre salidas y entradas de emigrantes por los 
puertos de Galicia no nos dan luz bastante en este punto, porque van 
y vienen por ellos gentes de otras regiones, y además muchos gallegos 
emigraban por tierra para Portugal31

 

. 

 

                                                           
30 SIXIREI PAREDES, Carlos. “Galeguidade e cultura no exterior”. Santiago de Compostela: Xunta de 
Galícia, 1995, pp. 20-21. 
31 J.A DURÁN apud RODRIGUES GALDO, Maria Xosé, op.cit., p. 92. 
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Gráfico 1. Fonte: Galicia Aberta: Plan Integral de Emigración32

 
 

A saída da população galega em direção a outras regiões começa no século XVI, 

mas a Galícia contribui de forma pouco expressiva para os primeiros séculos de 

colonização das novas terras americanas encontradas pela Espanha, em sua maioria 

formada por habitantes da Andaluzia, Extremadura e Castilla, a Nova33. Ao final de um 

período de crescimento demográfico e prosperidade econômica na região, devido ao 

auge do comércio espanhol no Atlântico34

 

, tem-se uma das primeiras notícias de 

deslocamento de grandes proporções.  

En 1570 se produjo un gran movimiento estrictamente emigratório 
(en el concepto moderno de la emigración) hacia el reino de 

                                                           
32 http://www.galiciaaberta.com/files/plan_integral_emigracion_g_2011-2013_0.pdf 
33 “Las estadísticas oficiales hablan de una participación del 1,4% del total de emigrantes españoles entre 
1493 y 1700”.  Catálogo da exposição  “Nos mesmos”, 2009.  
34 “En 1524 Carlos I intentou rompe-lo monopolio comercial de Sevilla coas Indias e por unha Real 
Cédula dada en Toledo a 15 de xaneiro dese ano habilitou para dito comercio a outros nove portos, entre 
eles os da Coruña e Baiona. Ademáis creou na Coruña unha Casa de Contratación para comerciar côas 
Illas das Especias, poidendo armar nesta cidade flotas com esse obxecto e tamén co propósito de atopar 
unha nova ruta de paso ó Pacífico polo norte”. E. GONZÁLEZ LÓPEZ apud LOSADA ALVAREZ, 
Abel. “As Relacións económicas entre Galicia e os países de destino da emigración”. Santiago de 
Compostela: Secretaria Xeral de Emigración, 1995, PP. 13-14.  
34 CORES TRASMONTE, Baldomero. A constitución da galeguidade. Santiago de Compostela, 
Secretaría Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas, 1995, p. 10. 
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Granada, con motivo de haber sido expulsados de él los pobladores 
moriscos; de esa emigración debieron forma parte, por lo menos, 
unas 6.000 familias gallegas35

 
.   

 
Gráfico 2. Fonte: Galicia Aberta: Plan Integral de Emigración36

 
 

É no século XVII que realmente se inicia de fato o processo emigratório como 

fruto direto das questões econômicas. A nobreza galega enfrenta dificuldades em razão 

da inflação provocada pelos metais preciosos das Américas.  Para diminuir o impacto 

das perdas decide-se aumentar o valor dos arrendamentos, fazendo com que camponeses 

se vejam obrigados a enfrentar a emigração estacional. Além disso, outro motivo 

dificultava o acesso a terra: a Igreja era dona da metade do solo. A situação piora entre 

meados daquele século37 e o início do XVIII em razão da Guerra da Sucessão 

Espanhola, que agrava ainda mais o quadro. Além da destruição e abandono dos 

cultivos, era preciso alimentar as tropas estacionadas na região38

                                                           
35 MIGUEZ, Alberto, op. cit., p. 107. 

. Para garantir a 

36Informações disponíveis no site: 
<Baerhttp://www.galiciaaberta.com/files/plan_integral_emigracion_g_2011-2013_0.pdf> 
37 “El llamado bienio del hambre (1768-1769) concentró en la ciudad de Santiago, en la que el arzobispo 
Rajoy intentaba por todos los medios remediar el hambre de los miles y miles de desocupados, a 1.300 
mendigos que quedaron ‘a cargo de la curia’”. MIGUEZ, Alberto, op. cit., p. 111. 
38 “Desde el año de 1640, en el que empezó la guerra de Portugal, sirvieron en ella la mayoría de ellos al 
mismo tiempo que sus hijos, consumiéndose las vidas de más de doscientos millares de hombres; 
sustentaron el número de 2000 caballos, con todos los forrajes de paja y hierba, conduciéndolos con sus 
bueyes y carros, y además toda la artillería, víveres y leña necesaria a su costa. Dieron el número de diez 
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sobrevivência, a única alternativa era conseguir trabalho em outras localidades da 

Espanha e também em Portugal.  

 

En número de más de 30.000 hombres y mujeres – dice Lucas 
Labrada -, los infelices labradores gallegos, obligados a pagar las 
rentas, los pechos, los servicios reales y personales, salían todos los 
años por el mes de abril o mayo a ganar un jornal a los reinos de 
Castilla39

 
.  

Em razão desse intenso processo de saída, ainda no século XVIII Lisboa chegou 

a contar com uma comunidade de mais de 80 mil galegos. “Son los años, por ejemplo, 

en que en el pueblo de Soutomaior (município na província de Pontevedra) la totalidad 

de los vecinos se trasladaron a Portugal huyendo de una hambruna”.40

 

 

 
Gráfico 3. Fonte: Galicia Aberta: Plan Integral de Emigración41

 
 

No século XIX, com a maior facilidade de se cruzar o Atlântico, tem início um 

processo massivo de saída. Além do desenvolvimento do transporte marítimo e das 
                                                                                                                                                                          
mil peones a la contínua, con armas y con vestidos, haciéndose entre ellos mismos un gran número de 
reemplazos, por los muertos y desertores”. BEIRAS, X.M., op.cit., p.37. 
39 MIGUEZ, Alberto, op. cit., pp. 108-109.  
40 MURADO, Miguel-Anxo. “Otra idea de Galicia”. Barcelona:  Debate, 2008, p. 122. 
41 Informações disponíveis no site: 
<http://www.galiciaaberta.com/files/plan_integral_emigracion_g_2011-2013_0.pdf> 
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graves crises agrárias que atingem Galícia, contribui para esse quadro a necessidade de 

braços nas Américas e o aparecimento de contratos variados, que incluíam o pagamento 

dos bilhetes em troca de um período sem ganhos ou descontos mensais no salário. Nesse 

período começa também a atuação dos “ganchos”, pessoas que faziam propaganda das 

vantagens da emigração pelos povoados, muitas vezes a serviço das companhias de 

navegação42

 

.  

En tódolos concellos e parroquias de Galicia establecéronse redes de 
reclutamento de emigrantes, sobre todo nas primeiras fases da 
emigración masiva. Estas redes de reclutamento e os chamados 
“axentes da emigración” non se limitaban a proporciona-los billetes 
e a documentación necesaria, os seus negocios chegaban á 
financiación destes pasaxes, a falsificación de documentos e a 
canalización da emigración clandestina43

                                                           
42 No texto “Gallegos en America, Americanos en Galícia”, Alfonso Mato analisa a distância entre as 
ilusões vendidas pelos “ganchos” (agenciadores de emigrantes) e o que encontravam de fato na América. 
MATO, Alfonso. “Gallegos en America, Americanos en Galícia” in Indianos – Monografias de Los 
Cuadernos del Norte. Oviedo: Caja de Ahorros de Asturias/Graficas Summa S.A, 1984, pp. 55-57. 
Miguel Anxo-Murado também nos dá outro exemplo sobre a ação dos “ganchos” e armadores. “A veces 
les engañaban sin más, como a un grupo numeroso que en vez acabar  en Cuba, como les habían 
prometido, fue conducido a la fuerza a las terribles minas de Sudáfrica. Pero incluso cuando no había 
engaño había estafa, porque los armadores de Carril o Santiago tenían la tendencia a revender los billetes 
a los emigrantes con un regargo del 200 por ciento. Y esto en el mejor de los casos. MURADO, Miguel-
Anxo, op. cit., pp. 124-125. 

. 

43 LOSADA ALVAREZ, Abel, op.cit., p.65. 
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Gráfico 4. Fonte: Galicia Aberta: Plan Integral de Emigración44

 
 

Para arcar com os custos da passagem era comum hipotecar o que se tinha para 

que toda a família pudesse viajar ou, nos casos das famílias com poucos recursos, 

investir no filho com mais chances de prosperar. Contribui para o grande êxodo desse 

período, as crises agrárias de meados do século XIX. Além de buscar a sobrevivência e 

uma chance de prosperar economicamente, nessa fase tentava-se também conseguir 

recursos para pagar foros e impostos e dar uma nova diretriz ao negócio rural, tornando 

as famílias independentes dos donos da terra. 

 

É nessa fase que a emigração começa a se converter em um negócio lucrativo 

para as empresas e empresários da área de navegação, para os agiotas que financiavam 

passagens, para os bancos, que se capitalizavam com o dinheiro dos emigrantes e, 

inclusive, para o Estado, que se beneficiava das divisas. É ainda no século XIX que 

começam a surgir denúncias sobre exploração e maltratos, como nas plantações de 

Cuba, e as péssimas condições das embarcações comandadas pelos próprios armadores 
                                                           
44 Informações disponíveis no site: 
<http://www.galiciaaberta.com/files/plan_integral_emigracion_g_2011-2013_0.pdf> 
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da região.45 Em 1859, o jornal “La Aurora”, editado em Lugo, estampava a matéria “El 

tráfico de carne gallega en el Río de la Plata”, sobre as péssimas condições de viagem46

 

. 

O processo emigratório, que muitas vezes ganha outros contornos por razões de 

interesse político, nos momentos mais difíceis da história galega denotava a miséria e a 

falta de perspectivas vividas pelos camponeses.   

 

Y si parece que hago literatura dramática cuando comparo la 
emigración con la esclavitud, ahí está, para servir de muestra, el 
trágico episodio relatado por Roberto Mesa del ensayo de 
implatanción en Cuba de colonos gallegos, organizado con el acuerdo 
del gobierno español en 1854, y en el que el contrato firmado por 
cada emigrante decía entre otras cosas: me conformo con el salário 
estipulado, aunque sé y me consta que es mucho mayor el que ganan 
los jornaleros libres y los esclavos de la isla de Cuba.47

 
 

Na virada dos séculos XIX para o XX, a emigração continua a movimentar os 

portos de Vigo e A Coruña. As fotos da época mostram multidões prontas para 

embarcar entre choros de parentes e amigos que muito provavelmente não voltariam a 

encontrar. Tal fluxo aumenta o interesse das empresas de navegação européias. Em 

1904, as grandes companhias do setor passaram a incluir as duas cidades em suas rotas, 

como pontos importantes de embarque de passageiros.  
 

Spanish Emigration Port es como definia entonces la famosa 
aseguradora Lloyd‘s de Londres a Vigo y a Coruña, y eso es lo que 
eran, ‘puertos españoles de emigración’; solo en el mes de noviembre 
de 1905 partieron de Vigo veintidós barcos para América48

 
. 

                                                           
45 “Era peor aún cuando el própio armador organizaba una expedición, porque lo más probable es que las 
condiciones fuesen espeluznantes. Es el caso de Urbano Feijóo y Sotomayor, cuya Sociedad Patriótico-
mercantil envio a miles de gallegos a Cuba, entonces todavia una colonia española. (...) de un embarque 
de mil setecientos hombres que llegó en agosto de 1854 a La Habana, en diciembre ya habían ‘bajado a la 
tumba’ (palabras del administrador) quinientos de ellos”. Murado, op. cit., p. 125. 
46 VILLARES PAZ, Ramón. Historia da emigración galega a América. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galícia, 1996, p. 85. 
47 BEIRAS, X.M, op. cit., p. 42. 
48 MURADO, Miguel-Anxo, op. cit., p. 122. 
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Figura 2. Anúncio publicado na revista “Vida Gallega”. Vigo, junho de 1911. Ano III, n. 29. 

 

Figura 3. Anúncio publicado na revista “Vida Gallega”. Vigo, ano VI, 1914, n. 62. 
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Figura 4. Anúncio publicado na revista “Vida Gallega”. Vigo, ano VI, 1914, n. 62. 

 

O fluxo de passageiros impulsionou o crescimento urbano e a especialização 

dessas cidades em serviços vinculados ao tráfego atlântico. Segundo A. Vázquez, os 

lucros com o setor também geraram desenvolvimento em outras áreas, como na 

indústria alimentícia, no setor de energia elétrica e de abastecimento de água, e em 

companhias de bonde49

 

. Entre o fim do século XIX e 1930, A Coruña apresentou 

crescentes acréscimos populacionais: 27,4 mil habitantes (1857), 44 mil (1900) e 74,1 

mil (1930). Já Vigo, cidade com um porto mais ativo, apresentou um incremento 

populacional ainda maior: 8,2 mil habitantes (1857), 23.2 mil (1900) e 65,1 mil (1930). 

O dinamismo econômico provocado pela emigração não se concentrou apenas 

nas cidades portuárias. Ela se espalhou por toda a região, ainda que de forma desigual, 

por meio da introdução de novos cultivos na produção agrária galega - notadamente a 

batata e o milho -, o investimento em escolas, melhorando o nível educacional, e a 

                                                           
49 LOSADA ALVAREZ, Abel, op. cit., p.52. 
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entrada de recursos financeiros, seja por meio de bancos50, criados e fortalecidos para 

administrar os recursos dos emigrantes, ou pelo envio direto de dinheiro a parentes por 

carta ou por intermédio de outros emigrantes.  De acordo com o político espanhol, 

nascido em Cuba, Rafael María de Labra, entre 1906 e 1910, a movimentação bancária 

entre América e Galícia chegava a uns 250 milhões de pesetas, o que corresponderia a 

22,5% da movimentação total do período pelas entidades bancarias espanholas51

 

.  

O dinheiro ganho fora das fronteiras teve obviamente impacto na Galícia, mas 

pouco dos recursos recolhidos pelo governo foram investidos realmente na região. A 

preocupação com o melhor uso do dinheiro enviado pelos emigrantes é ponto de 

discussão em 1957, durante o Primeiro Congresso da Emigração Galega, em Buenos 

Aires. O debate, ocorrido muitos anos após a emigração massiva, é sinal que a 

problemática continuava presente.  Muitas das ações discutidas no evento não foram 

adotadas, mas a partir dos anos 1960 esses investimentos ampliaram consideravelmente 

o impacto na região com a criação de entidades com um viés de investimento social, 

como a Caixa Galicia52

 

, com capacidade e objetivo de investir os recursos disponíveis, 

grande parte de origem emigrante, em atividades produtivas que beneficiassem toda a 

população e fomentassem o desenvolvimento.  

                                                           
50 “De feito na Memoria de la Sucursal del Banco de España en La Coruña en 1886 faise referencia ás 
habituais relación das casas de banca existentes coas prazas de Buenos Aires y Montevideo”. LOSADA 
ALVAREZ, Abel, op.cit., pp. 69.  
51 GARCÍA LÓPEZ, J.R. Las remesas de los emigrantes españoles en América. Siglos XIX y XX. Gijón: 
Edicións Júcar, 1992, p. 73. 
52 A história do banco começa em 1842, quando é criada a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La 
Coruña. Depois, são inauguradas as unidades de Santiago (1880),  Lugo (1896) e Ferrol (1902). 
Disponível em: 
<http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/esp/pags/wvio004p_insthistoria_actual.asp>. 
 

http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/esp/pags/wvio004p_insthistoria_actual.asp�
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Figura 5. Anúncio publicado na revista “Vida Gallega”. Vigo junho de 1911. Ano III, n. 29 

 

 
Figura 6. Anúncio publicado na revista “Vida Gallega”. Vigo junho de 1911. Ano III, n. 29 
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Figura 7. Anúncio publicado na revista “Vida Gallega”. Vigo, março de 1938. Ano III, n. 29. 

 

Para o historiador Carlos Sixirei Paredes, não há feito cultural ou político de 

alguma importância ocorrido na Galícia, entre 1870 e 1936, no qual o apoio e o dinheiro 

dos emigrantes não estivessem presentes. É claro que nem todos tinham condições 

econômicas de contribuir com o povoado de origem ou podiam freqüentar as entidades 

galegas53

 

, no entanto, mesmo que a participação fosse minoritária, considerando o 

universo dos emigrantes, o impacto de suas ações era significativo para uma área 

eminentemente rural, sem recursos e infra-estrutura.  

Se nos limitamos unicamente ao âmbito econômico, temos que afirmar 
sem nenhuma dúvida que a modernização da estrutura agrária da 
Galícia das primeiras décadas do século XX tem relação direta com a 
liquidez monetária procedente da América 54

 

. 

                                                           
53 De acordo com a matéria “Centros Regionales en Madrid”, do total de 250 mil galegos vivendo na 
capital espanhola, somente 5 mil eram sócios da entidade. “Mundo Hispánico”, n. 333, dezembro de 
1975, p. 50. 
54 VILLARES PAZ, Ramón, 2004, op. cit., p.49. 
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Do início do processo emigratório ultramarino, anos 1830, até o declínio na 

década de 1960, o destino dos galegos concentra-se, basicamente, em três países da 

América Latina: Argentina, Cuba e Brasil55. Nesse período o retorno à Espanha é 

minoritário56. Estima-se que entre 1920 e 1930, 409.450 galegos, aproximadamente 

20% da população galega daqueles anos, tenham emigrado à América57

 

. No período da 

Segunda República (1931-1939) a possibilidade de participar das colheitas de outras 

regiões do país diminui com a entrada em vigor da Ley de Términos Municipales, que 

proibia a contratação de trabalhadores de fora enquanto estivessem desempregados os 

dos próprios municípios de destino dos emigrantes.  Com a entrada em vigor da 

legislação, a oportunidade recorrente de trabalho estacional deixa de ser uma alternativa 

possível.  

A situação piora com a Guerra Civil, pois além da problemática em si do 

conflito, diminui a capacidade produtiva e, após a vitória de Franco, começam as 

perseguições políticas, os conhecidos “paseos”, eufemismo utilizado por aqueles que 

eram procurados em suas casas à noite e levados para o fuzilamento. Não era incomum 

que seus corpos fossem deixados apodrecendo pelas aldeias para mostrar a toda a 

população o que ocorria com quem se opusesse ao regime. Agora, a perseguição política 

somava-se à problemática econômica e à precariedade da infraestrutura. A economia 

dos camponeses, pescadores e pequenos comerciantes também passou a sofrer baixas 

com a entrada em vigor, em 1940, da Ley de Fiscalia de Tasas, que os obrigava a 

destinar parte da produção para alimentar o exército franquista e a população das 

cidades destruídas pelo conflito.   

 

Após um período de decréscimo da taxa de emigração em razão da Guerra 

Civil58

                                                           
55 No Brasil, segundo o Serviço de Estatística e Financeira do Tesouro Nacional, entre 1880 e 1969 
entraram no país 711 mil espanhóis, representando 14% do total de emigrantes registrados no período. De 
acordo com Antonio Eiras Roel, 20% dos galegos que deixaram a Espanha vieram para o Brasil, que se 
tornou o terceiro destino mais procurado entre 1946 e 1960, atrás somente da Argentina, com 35%, e da 
Venezuela, com 30%.  EIRAS ROEL, Antonio, op.cit., p. 200.  

, o fluxo é retomado. O número de saídas entre 1940 e 1950, entretanto, é bem 

menor que o das primeiras três décadas do século. Nesse período, Venezuela passa 

56 BEIRAS, X.M., op.cit., p.86. 
57 GONZÁLEZ TORRES, Manuel (org.). A emigración galega. Santiago de Compostela: Consellería de 
Traballo e Servicios Sociais, 1992, p. 18. 
58 Entre 1921-1930, saíram 332.673 emigrantes; no período 1931-1935, foram registradas 47.750 
partidas; já  nos anos1936-1959, são 307.441. 
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também a ser um destino importante graças ao crescimento da exploração petrolífera.  

Entre 1946 e 1960, emigram à América 634.222 espanhóis, entre eles 291.400 galegos, 

o que significa uma porcentagem próxima aos 45% do total.  

 

A boa situação econômica dos países agro-exportadores americanos 
nos anos da guerra e o caótico estado da economia espanhola 
durante o franquismo são as causas que permitem explicar o ressurgir 
dos fluxos migratórios59

 

.  

Apesar disso, não havia a mesma abertura encontrada nas Américas na virada do 

século XIX para o XX, e alguns países começam a fazer exigências sobre a formação 

profissional dos emigrantes. 

 

Na segunda metade dos anos 1950, a economia espanhola começa a passar por  

transformações significativas, deixando de ser eminentemente agrícola para se converter 

em um modelo semi-industrial. O governo franquista, após a crise de 1957, busca 

alinhamento com a política econômica dos países mais avançados e lança, em 1959, o 

Plano Nacional de Estabilização Econômica. O pacote de medidas limitou o gasto 

público, liberalizou, em parte, o comércio exterior e favoreceu os investimentos 

estrangeiros. Entre 1960 e 1965, o país cresceu ao ritmo médio anual de 8,6% e o 

aumento da produção industrial chegou a 13%60. A rápida transformação desestruturou 

o campo, acelerou o êxodo rural, provocou desemprego e levou ao congelamento dos 

salários. Como conseqüência dessa política há um crescimento da emigração interna61, 

com a intensificação dos fluxos para áreas industrializadas da própria Espanha, como 

Barcelona, Madrid e País Basco62

                                                           
59 VILLARES PAZ, Ramón. 1996, op. cit., pp. 143-144. 

, e o início de um novo processo de saída para o 

exterior. As conseqüências da pressão provocada pelo desemprego não se tornam mais 

graves porque os vizinhos ricos da Europa, especialmente Suíça e Alemanha, seguidos 

de Holanda, Bélgica e Inglaterra, têm condições de absorver o excedente da mão-de-

60 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op.cit., p. 582. 
61 “Nos anos de desenvolvimento mais de quatro milhões de pessoas se dirigem à cidade, dispostas a 
abandonar seus hábitos tradicionais para se estabelecer na sociedade urbana de Madrid, Barcelona, Bilbao 
ou Valência”. Ibid, p. 595. 
62 “Entre 1955 y 1975, la zona (País Basco), la de mayor  renta per capita de España, aumenta sus 
habitantes en un 60% frente a un crecimiento médio de la población española del orden del 23%”. Ibid, p. 
589. 
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obra63. Essa nova onda emigratória, sem ser temporária, como na época dos grandes 

movimentos em busca de trabalho nas colheitas, tampouco é definitiva, como a 

tradicional para as Américas, na qual o emigrante sabia que eram remotas suas 

possibilidades de retorno. 

            Gráfico 5. Fonte: Portal de la Ciudadania Española en el Exterior. 

Segundo dados oficiais, e são diversos os relatos sobre emigração ilegal64, entre 

1951 e 1960 emigraram 543.705 espanhóis. Na década anterior, haviam sido 168.845. A 

emigração sempre teve um papel importante na economia espanhola - seja pelo envio de 

recursos, pela transformação dos negócios locais ou pela penetração de novas idéias - , 

mas a partir dessa nova etapa, pelo maior controle do governo, tanto sobre a saída de 

braços65

Ela diminui a pressão social pela busca de trabalho, em um momento de grande 

êxodo rural, e garante uma fatia importante de recursos, em moeda forte, para manter a 

 como pelo envio de recursos, ganha um papel cada vez mais direcionado e 

relevante na política governamental.  

                                                           
63 França era o único país receptor de emigrantes da Europa até os anos 1940. ibid, p. 512.  
64 Para emigrar de maneira legal era preciso ter um certificado de boa conduta, o que não permitia que os 
desafetos do regime participassem desse processo de maneira regularizada. As pessoas com qualificação 
também tinham dificuldade em conseguir a regularização e partiam por conta própria. Site da exposição 
“De la España que emigra a la España que acoge”. Disponível em: 
<http://www.ugt.es/fflc/exposiciones/06-07-migraciones/sala/04/04_texto.htm>. Acesso em: 12 mar. 
2009. 
65 Muitos emigrantes saiam por conta própria como turista e buscavam trabalho diretamente nos países 
que absorviam mão-de-obra sem ter registro nos órgãos governamentais responsáveis pelo processo.     

http://www.ugt.es/fflc/exposiciones/06-07-migraciones/sala/04/04_texto.htm�
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política de desenvolvimento do país, que irá se concentrar prioritariamente no País 

Basco e na região da Catalunha. Os emigrantes seriam atores importantes do decênio do 

“milagre”, ao financiar com os envios de divisas, equivalentes à terceira parte dos 

ingressos do turismo (em 1962, Espanha lança a campanha “Spain is different!”), o 

progresso industrial.66

La emigración española al exterior permitió al régimen limitar las 
consecuencias negativas del Plan de Estabilización de 1959, 
absorbiendo el excedente de mano de obra y evitando posibles 
tensiones sociales. Asimismo, aseguró la entrada de divisas, 
necesarias para equilibrar la balanza de pagos. No en vano la 
emigración fue considerada el Plan Marshall de la economía 
española. Por último, el flujo migratorio favoreció las relaciones con 
los países europeos, en un momento en que se apostaba por el fin del 
aislamiento y la búsqueda del reconocimiento internacional

  Além do envio de recursos, a presença de emigrantes no exterior 

também é vista como uma possibilidade de abrir novas portas aos produtos espanhóis, 

criando novos mercados. 

67

 

. 

O Estado reconhece sua responsabilidade pela expulsão de milhares de pessoas, 

em razão de condições materiais precárias ou perseguição política, o que efetivamente 

leva a aprovação em 2006 do Estatuto da Cidadania Espanhola no Exterior68

 

,  e lembra 

também como a emigração foi importante para a economia espanhola, o que, 

institucionalmente, reforça a ligação entre  a Espanha e os emigrantes. A partir da 

publicação desse documento várias políticas foram colocadas em marcha, o que 

veremos posteriormente. 

La emigración de la década de los años sesenta, así como la de las 
décadas anteriores, tuvo efectos beneficiosos, tanto para el 
trabajador, que tenía la posibilidad de obtener un empleo mejor 
remunerado y de mejorar su cualificación profesional y sus 
condiciones de vida, como para el crecimiento económico de España, 
ya que la entrada de divisas enviadas por los emigrantes permitió 
sufragar parte del déficit comercial y equilibrar la balanza de pagos, 
facilitando las importaciones de bienes de equipo destinados a la 
modernización de las empresas. Esta situación contribuyó en gran 

                                                           
66 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op. cit., p. 582. 
67 Site da exposição De la España que emigra a la España que acoge. Disponível em: 
<http://www.ugt.es/fflc/exposiciones/06-07-migraciones/sala/04/04_texto.htm>. Acesso em: 12 mar. 
2009. 
68 O Estatuto da Cidadania Espanhola no Exterior pode ser consultado no seguinte endereço: 
<http://www.ciudadaniaexterior.mtin.es/es/pdf/normativa/normas-generales/TEXTO_ESTATUTO.pdf> 
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medida a la expansión industrial de España en los años sesenta y 
setenta.69

 

  

A emigração não se limita,  entretanto, a uma questão numérica e econômica. O 

documentário “El tren de la memória” (2005), com roteiro e direção de Marta Arribas y 

Ana Pérez,  tem como foco justamente a emigração para a Alemanha em 1961, que 

inaugura esse novo processo. O filme mostra as péssimas condições de viagem dos 

jovens oriundos de povoados, sem instrução ou com poucos anos de estudo, que partiam 

para Nuremberg para trabalhar em fábricas, substituindo os trabalhadores sem 

qualificação que ascendiam a melhores postos de trabalho. As jornadas eram duras e 

eles viviam em barracões sem preparo para enfrentar os invernos rigorosos. As diretoras 

mostram o custo humano desse processo que beneficiava a Espanha economicamente e 

enfatizam como o governo buscava controlar esses emigrantes, pois havia a 

preocupação que eles pudessem ser contaminados pelos ideais políticos e 

reivindicatórios de um país democrático70

O governo espanhol patrocinava ações culturais e folclóricas espanholistas, 

como o evento “Patria en Alemania”, como parte desse esforço. As ações eram 

registradas e transformadas em filmetes de propaganda do governo franquista, nos quais 

se registrava frases como “España no olvida a sus hijos”. Em um desses documentários, 

“Trabajadores españoles en Alemania”, o foco era a importância do trabalho espanhol 

para a Alemanha, como se a partida desses jovens fosse mais uma necessidade daquele 

país do que uma saída para o desemprego espanhol e a busca por divisas. Além disso, o 

documentário busca publicizar a boa relação dos trabalhadores com o povo alemão, 

contrastando em “El tren de la memoria” com os vários casos de discriminação racial e 

social. 

. 

“Trabajadores españoles en Alemania” fazia parte da série NO-DO (Noticiarios 

y Documentales), projetada obrigatoriamente nos cinemas espanhóis antes dos filmes 

principais entre 1942 e 1976, tendo continuado com outro caráter até 1981. O programa 

                                                           
69 Ver o Estatuto da Cidadania Espanhola no Exterior. 
70 “Hay ya una España que emigra a Europa, donde conoce otros regímenes con libertad de expresión, y 
una Europa, atraída por el y turismo a España, que asombra a los españoles con nuevos modos de 
comportamiento social. La intriga era saber por cuánto tiempo lograría Franco mantener a los ciudadanos 
en la diferencia”. GARCÍA DE CORTAZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op. cit., p. 
585.  
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foi criado pela Vice-secretaria de Educação Popular do governo franquista e buscava 

apresentar uma visão peculiar da Espanha e do resto do mundo. Os filmes tinham 

escassas possibilidades de questionamento pelos espectadores, pois a imprensa estava 

censurada e controlada. 

 

Figura 8. Imagem do documentário “El tren de la memoria”, sobre a emigração dirigida para a Alemanha.  

O crescimento econômico, que não foi capaz de absorver a mão-de-obra sem 

trabalho no campo, também não foi suficiente para romper com as diferenças regionais. 

O ranking das províncias com melhor desenvolvimento econômico não apresenta 

mudanças entre 1955 e 1970, indicando que Galícia seguia com baixos ingressos por 

habitantes em relação a outras localidades da Espanha. Isso explica porque os galegos 

representam quase a metade do número de emigrantes em busca de trabalho nessa fase 

européia. Nos anos 1940 partiram 72.560 pessoas, índice de 2,6 por mil habitantes; já 

entre 1951 e 1960, foram 218.568, índice de 8,4 por mil habitantes71

                                                           
71 O total de emigrantes espanhóis também apresenta grande acréscimo no período considerado. De 
168.845 mil para 543.705 mil. Subida de 0,6% para 1,9% por mil. EIRAS ROEL, Antonio. Aportaciones 
al estudio de la emigración gallega. Un enfoque comarcal. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 
1993, p.37. 

. 
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Lugo e Ourense estavam em primeiro lugar no índice nacional de maior 

emigração para a Europa. Além de enfrentar uma situação econômica precária, atrelada 

à transformação estrutural no campo, os galegos continuavam a enfrentar outro 

problema: o baixo nível educacional de sua população. Na década de 1960, o sociólogo 

Alberto Miguez apontava a questão, como já haviam feito outros autores em épocas 

anteriores, como um dos mais sérios empecilhos ao avanço da região, que explicariam o 

baixo retorno dos cultivos, a menor renda de toda a Espanha, o subemprego e a 

conseqüente emigração massiva.  

 

El campesino gallego (…) desconoce las técnicas modernas de 
cultivo, los abonos, la maquinaria y los métodos de productividad 
creciente, porque es inculto, aunque no siempre sea analfabeto. Y 
estas carencias, desde el punto de vista de una sociología cultural, 
son de meridiana importancia para diagnosticar las líneas de 
desarrollo de un pueblo y de un país72

 

.  

De acordo com o estudo “Renta nacional de España y su distribución 

provincial”, realizado pelo Banco de Bilbao, em 1969 Ourense ocupava o último lugar 

das províncias espanholas em renda por habitante73. Em 1960, a renda per capita da 

Espanha era de 35.791 pesetas74

 

. Na região, entretanto, mais da metade da população 

sobrevivia com a metade desse valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 MIGUEZ, Alberto, op. cit., p. 33. 
73 BARRAL ANDRADE, R. O aforro e a inversion na Galicia. Santiago de Compostela: Editorial Sept., 
1973, pp. 20-21. 
74 ARACIL, Rafael; OLIVER, Josn; SEGURA, Antoni. El mundo actual: de la Segunda Guerra Mundial 
a nuestros dias. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 1998, p. 279.  
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Distribución de la renta provincial según categorías de ingresos  (año 1960 

- Ourense) 

Ingresos Número de personas activas Porcentaje 

Menos de 18.000 

ptas. 

106.169 52,78% 

De 18.000 a 20.000 

ptas. 

27.593 13,72% 

De 20.000 a 25.000 

ptas. 

24.236 12,05% 

De 25.000 a 30.000 

ptas. 

18.342 9,11% 

De 30.000 a 45.000 

ptas. 

15.328 7,61% 

De 45.000 ptas. a 

60.000 ptas. 

7.304 3, 64% 

De 60.000 ptas. en 

adelante 

2.207 1,09% 

Tabela 1. Fonte: Consejo Económico Sindical de la provincia de Orense 1962. Miguez, Alberto. Pag. 47. 

 

Em 2010, ela continuava entre as mais pobres do país. Um de cada cinco 

ourensanos vivia no limiar da pobreza, com menos de 7 mil euros anuais. De acordo 

com o diretor da Cáritas Ourense, Miguel Ángel Pérez de Juan, a província encabeçava 

em diversos parâmetros a estatística galega e espanhola com respeito à precariedade: 

70.581 ourensanos viviam em “pobreza relativa" entre os 584.000 galegos em similares 

condições. Isso se explica, em parte, pelo fato de Ourense ter as pensões mais baixas da 

Galícia e o menor nível de formação acadêmica da Espanha75

 

.  

                                                           
75 HUETE, Cristina. Más de medio millón de gallegos viven con 600 euros al mes. “El Pais”. 09/11/2010. 
Disponível em: 
<http://www.elpais.com/articulo/Galicia/medio/millon/gallegos/viven/600/euros/mes/elpepuespgal/20101
109elpgal_13/Tes> 
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Após 1973, a crise do petróleo, que provocou o caos econômico e a perda de 

empregos, contribuindo para a elevação da xenofobia, atrelada a relativa melhoria das 

condições de vida na própria Espanha, provocou o começo do fim de um longo ciclo.  

As portas da emigração à América foram se fechando, mergulhados 
aqueles países em dívida externa difícil de suportar. A emigração à 
Europa também começava a destacar sua rigidez e as dificuldades de 
incorporação ao mercado de trabalho eram cada vez mais 
complicadas.76

 

 

Mesmo 30 anos após o fim dos grandes ciclos de saída, no entanto, notícias 

sobre emigrantes e a emigração continuam presentes na imprensa e nas discussões 

políticas galegas. A lista de temas é extensa: as condições de vida fora da Galícia, 

principalmente quando há alguma crise, como os problemas econômicos da Venezuela 

de Hugo Chávez e suas conseqüências para a coletividade galega, o aumento do número 

de retornados e seus descendentes na região, a necessidade de se criar programas de 

inclusão para integrar esse grupo à sociedade77, informações sobre os projetos 

desenvolvidos pela Secretaria Geral de Emigração78

 

 na Espanha e no exterior, debates 

relacionados ao direito ao voto e como ele é exercido etc.  

Rafael Maria de Labra dizia já no século XIX: “Galícia não se compreende sem 

América” 79. Essa intrínseca relação também foi ressaltada por Otero Pedrayo, autor 

pertencente à Xeración Nós80

 

.  O galeguista, autor de “O mesón dos ermos”, descrição 

dos costumes e da vida rural galega, afirmou na sessão solene de abertura do ano 

acadêmico de 1954 da Universidade de Santiago de Compostela:  

                                                           
76 CORES TRASMONTE, Baldomero, op. cit., p. 122 
77 Em 1996, registrou-se 1.775 retornos da América; em 2000, 2.730. VERDUGO MATÉS, Rosa Maria. 
“Análise da emigraçom galega de retorno na década dos 90” in La dinámica geodemográfica 
protagonista del território. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2003, p. 
274. 
78 Em 2009, o orçamento da Secretaria Geral da Emigração subiu 2,5% em relação a 2008. El Gobierno 
gallego destinará 20,7 millones de euros a las políticas migratorias en 2009. “España Exterior. El 
periódico de las comunidades españolas en el mundo”. Disponível em: 
<http://www.espaexterior.com/index2.php?numero=590&accion=noticia&seccion=Emigracion&noticia=
145059/>. Acesso em: 21 dez. 2008. 
79 VILLARES PAZ, Ramón, 2006, op. cit., p. 45. 
80 A Xeración Nós foi um coletivo de intelectuais de Ourense que renovou a prosa e o ensaio galegos. Em 
20 de outubro de 1920, o grupo lançou a revista “Nós”, integrando autores literários que, a partir da 
Assembléia de Monforte (1922),  integra-se às Irmandades da Fala. A revista “Nós” reunia autores como 
Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Florentino López Cuevillas e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. 

http://www.espaexterior.com/index2.php?numero=590&accion=noticia&seccion=Emigracion&noticia=145059/�
http://www.espaexterior.com/index2.php?numero=590&accion=noticia&seccion=Emigracion&noticia=145059/�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prosa�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio�
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Supondo que não voltasse a emigrar um galego à América e que todos 
os lá estabelecidos desde os 18 ou 20 anos de idade voltassem à 
Galícia, subsistiria na Galícia e na América a realidade da 
emigração 81

 

.  

Em 1992, o então Conselheiro do Trabalho e Serviços Sociais, José Antonio Gil 

Sotres, afirmava que a emigração não era para Galícia uma página a mais no livro de 

sua história. “Não é uma paisagem pontual e perfeitamente delimitável. Não é um 

pretérito perfeito, nem, muito menos, uma anedota já superada. Tudo ao contrário, a 

emigração é um traço que configura como poucos o nosso ser coletivo” 82

 

.  

De acordo com o censo de 2009, há 335.357 mil eleitores no exterior, número 

que representa 12,7% do total de votantes83. Há municípios de Ourense, como Avión e 

Bande, com mais eleitores fora da Galícia que em seus próprios territórios84. É uma 

fatia que não pode ser desconsiderada e que obriga os candidatos a estenderem suas 

campanhas a países que reúnem grandes comunidades galegas, principalmente os da 

América Latina85

 

. Na eleição de 2005, os candidatos à presidência da Xunta de Galícia 

pelo Partido Popular (PP), pelo Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e pelo 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) viajaram nos dias prévios à campanha à Argentina e 

Uruguai, dois dos países com maior número de eleitores. 

O CERA registrou aumento no número de votantes nos últimos anos, 

principalmente após a reforma do Código Civil, levada à frente pelo Partido Popular em 

2002. A mudança permitiu aos filhos de espanhóis residentes no exterior a solicitação 

da nacionalidade - e com ela a possibilidade de votar. Nem todos com esse direito 

comparecem às urnas, mas se registra aumento na participação nos últimos anos. Em 

2005, por exemplo, foram recebidos votos de 40,4% dos galegos com tal direito que 

                                                           
81 VILLARES PAZ, Ramón, 2006, op. cit., p. 5. 
82 GONZÁLEZ TORRES, Manuel, op. cit., p.1. 
83 PÉREZ, Paula. El voto emigrante ya representa más de un tercio del censo en veintisiete municipios. 
“Farodevigo.es”. 13/01/2009. Disponível em: 
<http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009011300_4_287850__Galicia-voto-emigrante-
representa-tercio-censo-veintisiete-municipios/>. Acesso em: 15 janeiro 2009. 
84 Dos 4.379 votantes de Avión, 2.214 residem no estrangeiro. O mesmo ocorre com Bande, 1.942 
emigrantes com direito a voto de um total de 3.864 eleitores. BARRAL ANDRADE, R, op.cit., pp. 20-21.  
85 Os cinco países com mais eleitores são Argentina, Venezuela, Suíça, Uruguai e Brasil. La situación de 
la emigración. “A Fondo”, 10 de fevereiro de 2007, p. 3. 
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vivem no exterior, representando um incremento de 80% sobre a participação referente 

ao ano de 200186

 

.  

A partir de 28 de dezembro de 2008, ampliou-se o número de descendentes com 

direito a requerer a nacionalidade e, conseqüentemente, a exercer o papel de eleitor. A 

mudança foi estabelecida pela Lei da Memória Histórica (Lei 52/2007), de 26 de 

dezembro do mesmo ano, que reconheceu, ampliou os direitos e estabeleceu medidas 

em favor daqueles que sofreram perseguição ou violência durante a Guerra Civil e a 

ditadura franquista. A nova legislação reconheceu, inclusive, o direito à nacionalidade 

para os netos de espanhóis, que podem solicitá-la até dezembro de 2011.  A ampliação 

do direito ao voto para os emigrantes e seus descendentes é comemorada pelas 

comunidades galegas no exterior, mas é alvo de polêmica na Galícia87

 

, como mostrado 

no início deste capítulo. 

A possibilidade de votar é uma conquista recente dos emigrantes, não só os da 

Galícia, mas também, por exemplo, os da Itália e os do México, que tem um processo 

emigratório mais recente. E também nesses países é alvo de polêmica. A questão atende 

a interesses variados e faz com que o debate não seja circunscrito apenas aos anseios 

das comunidades no exterior. Esse ponto será desenvolvido de forma mais analítica e 

aprofundada no capítulo sobre as diásporas.  

 

A proporção da polêmica, diretamente relacionada ao peso do voto emigrante, é 

um sinal claro do impacto para a região do processo de saída, que, como já apontado, 

provocou grandes vazios demográficos. Como afirma o economista Xosé Manuel 

Beiras, a emigração massiva deteriora a estrutura por idades e deprime a natalidade, 

fazendo com que o crescimento vegetativo decresça progressivamente.88

                                                           
86 El decisivo voto de los emigrantes. “ElMundo.es”. 26/06/2005. Disponível em: 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/19/espana/1119215923.html> 

 Esses 

movimentos demográficos dão origem a uma modificação na proporção natural entre 

87 “¿Cómo pode ser democrático que voten nas eleccións autonómicas fillos de galegos que nunca viviron 
aquí e non poidan facelo galegos censados noutras comunidades autónomas ou muitos residentes na 
Galiza, comunitarios ou non? ¿Alguén imaxina que a República de Irlanda concedera o voto aos case 70 
millóns de descendentes de irlandeses que teñen censados polos mundo adiante porque tocan a gaita, 
celebran o San Patricio ou fan ligas de celtic games?” F. PRIETO, Lourenzo. Mañá Empeza Hoxe. “La 
Voz de Galicia”. 21/06/2004. Disponível 
em:<http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2004/06/21/2790602.shtml?utm_source=buscavoz&utm_
medium=buscavoz> 
88 BEIRAS, X.M, op. cit., p.88. 
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homens e mulheres, que se traduz na redução da natalidade. Os problemas demográficos 

conseqüentes do intenso começaram a ser detectados ainda no século XVIII. 

 

Desde as últimas décadas do século XVIII, cando empeza a 
agudizarse a emigración, como amosan diversas estimacións 
demográficas, Galicia está inserida claramente, dentro do mapa da 
Península Ibérica, num réxime de baixa presión demográfica que se 
manifesta nunha mortalidade mais benigna que a media española e 
nunha fecundidade xeral menor. E se Galicia presenta xa nestes anos 
un desnível entre mortalidade e fecundidade notables en comparación 
coa media española (...) a menor fecundidade non é debida a unha 
limitación consciente dos nacementos senón a unha nupcialidade 
menor.89

 

 

No século XIX, com a inclusão de um grande número de adolescentes e jovens 

entre os emigrantes chega-se a uma diferença grave na proporção entre os sexos. Em 

1877, para cada 100 mulheres havia 59,3 homens na faixa etária de 20 a 24 anos; 65,3 

entre 25 e 29 anos; e 66,4 entre 30 e 34 anos. Vinte e três anos depois, os números são: 

69,8 (20- 24), 69, 3 (25-29) e 70 (30-34). Já em 1930, são os seguintes os índices: 88,5 

(20-24), 75,6 (25-29) e 72,1 (30-34). A paridade entre homens e mulheres só seria 

atingida na década de 1980.  

 

No total, a população galega mantém-se com poucas variações desde 1950, 

quando foram registrados 2.600.000 habitantes. Em 1970, eram 2.583.674, e o censo de 

2009 registrou 2.796.811. Em regiões com altos índices emigratórios, como o sul de 

Ourense90, região fronteiriça com Portugal, as saídas contínuas contribuíram para o 

despovoamento das aldeias. Nessa província, a mais pobre da Espanha, por cada cem 

pessoas de menos de 20 anos há 209 com mais de 65 anos. De acordo com projeção do 

Instituto Nacional de Estadística (INE), a região terá entre 2007 e 2018 crescimento 

vegetativo negativo de 92.113 pessoas91

                                                           
89 RODRÍGUEZ GALDO, María Xosé, op. cit., p. 13. 

. No censo divulgado pelo Instituto Nacional de 

90 (...) ya en 1960 la tasa de natalidad de la província de Ourense era la más baja de todas las províncias 
españolas, con un 15,6 por mil, y en el tercer puesto de los más bajos se encontraba Lugo (con un 16,3 
por mil), A Coruña (18,6 por mil) y Pontevedra (21,7 por mil) se encontraban en la zona media, pero aun 
por encima de la última  se situaban 21 provincias, y era muy considerable la diferencia entre el valor de 
su tasa y la de la cabeza de serie (Las Palmas, con 28,7 por mil). Beiras, X.M. op. cit., p. 88. 
91PUNZÓN, Carlos. Galicia perderá más de tres mil habitantes cada año hasta el 2017. “La Voz de 
Galicia”. 22/1/2009.  Disponível em: 
<http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/01/22/0003_7477471.htm>. Acesso em: 28 janeiro 2009. 

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/01/22/0003_7477471.htm�
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Estadística em janeiro de 2008, o peso da população galega (2.784.169 pessoas) 

representava somente 6% do total espanhol. Em 1900, esse índice era de quase 11%.92

 

 

A gravidade desses números faz com que Beiras questione se a emigração 

realmente representou um ponto positivo para a economia galega, pois reduziu o 

volume da população economicamente ativa e elevou o grau de envelhecimento.  

 

Todos los demógrafos coinciden en que estas implicaciones de la 
senescencia originada por todo proceso continuado de reducción  del 
caudal demográfico por el “aliviadero” de la emigración hacen que 
las consecuencias negativas de tal proceso sean notoriamente más 
importantes que su aparente contribución positiva de disminución  del 
excedente demográfico o descenso del grado de “superpoblación”.93

 

 

É importante considerar que em 1960 a taxa de natalidade de Ourense, naquela 

época e atualmente a província mais pobre da Espanha, era a mais baixa de todo o país 

(15,6 nascimentos por mil habitantes), o número era quase a metade da província com 

maior natalidade: Las Palmas (28,7 nascimentos por mil habitantes). O terceiro posto 

com menor número de nascimentos era ocupado por Lugo (16,3 nascimentos por mil 

habitantes).   

 

Em razão do volume de emigrantes e do processo da saída contínuo, o que servia 

para reforçar os laços com a região em muitos países de destino, pois novos 

compatriotas estavam sempre chegando, a história da Galícia continua atrelada ao 

exterior. E essa característica ganha um recorte diferenciado quando se considera a 

problemática específica da região no contexto espanhol. Galícia é umas das três 

nacionalidades históricas da Espanha. Existe uma língua própria e elementos culturais 

diferenciados das outras províncias do país que falam o castelhano, assim como a 

Catalunha e o País Basco. E foi a vida fora das fronteiras espanholas que deu a 

determinados grupos a possibilidade de fomentar elementos da cultura galega que não 

podiam ser vivenciados na região de origem e dar a essa construção um viés político.  

 

                                                           
92 BASTERRECHEA, Susana. Galicia perdió casi la mitad de su peso demográfico en el último siglo. La 
Voz de Galicia. 11/6/2009. Disponível em: 
<http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/06/11/0003_7777262.htm>. Acesso em: 12 junho 2009. 
93 BEIRAS, X.M, op. cit., p. 87. 

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/06/11/0003_7777262.htm�
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Além da criação e fortalecimentos de bancos, e do fomento à economia local, a 

associação entre os que viviam em outros países permitiram que a primeira execução do 

hino galego94 ocorresse no Teatro Tacón, em Havana (Cuba), em 20 de dezembro de 

1907, que o primeiro programa de rádio emitido integralmente em galego fosse ao ar na 

Argentina em 193095

 

, que a bíblia do galeguismo, “Sempre en Galiza” (1944), de 

Alfonso R. Castelao (Rianxo, 1886/Buenos Aires, 1950), fosse lançado em Buenos 

Aires, e que a obra fundamental do teatro galego, “Os vellos non deben namorarse”, do 

mesmo autor, estreasse no México.   

Esa ‘outra’ Galicia llegó en algún momento a no ser otra sino la 
imagen ideal de Galicia, el lugar donde vivian sus líderes políticos, se 
publicaban sus libros y ‘se la pensaba’ mucho más obsesivamente que 
en la propia Galicia96

 

. 

Castelao revela em “Sempre en Galiza” a visão das comunidades no exterior 

como a possibilidade de construção da Galícia sonhada ao afirmar após uma viagem a 

França: “E hoxe retornarei coa miña muller a Bos Aires, onde nos espera unha Galiza 

ideal, capaz de consolarnos de non poder morrer na Terra que nos dou a vida, na Patria 

que sempre está no nosso corazón”.97

 

 O texto foi escrito em 1947 e o autor vivia o 

exílio na capital argentina desde 1940.   

Esse amadurecimento político foi conseqüência do desenvolvimento das redes 

associativas.98

                                                           
94 O poema adaptado, chamado “Os Pinos”, foi escrito originalmente em 1890 por Eduardo Pondal. A 
música é de Pascual Veiga. Catálogo da exposição “O Himno. Os tempos son chegados. Centenario da 
interpretación do Himno Galego na Habana, o 20 de decembro de 1907”. Xunta de Galicia.  
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Santiago de Compostela, 2008. 

 O apoio dado por elas foi fundamental para a cultura galega e para os 

movimentos políticos que lutavam para assumi-la como um traço diferenciador da 

região e como bandeira política. A existência de milhares de emigrantes no exterior, 

sem nenhum apoio ou garantia do Estado, fez com que surgissem diversas associações 

beneficentes. Além de prestarem serviços de auxílio variados e servirem como ponto de 

95 SIXIREI PAREDES, Carlos, op. cit., p.111. 
96 MURADO, Miguel-Anxo, op. cit., p.119. 
97 CASTELAO, Alfonso. Obra completa - Sempre en Galiza. Madrid:Akal Editor, 1976, p. 425. 
98 “Tal capacidade associativa nos leva a questionar as freqüentes referências ao individualismo do 
galego. Em texto publicado em 1950, o escritor Alvaro Cunqueiro afirma: “Não é que o galego não saiba 
dar o salto. [...] Mas o dá como indivíduo, como aventura pessoal e intransferível, aqui e em América e 
em qualquer canto do planeta, mas não se vê capacidade alguma para dar-lhe coletivamente”. El gallego 
de hoy. “Mundo Hispánico”,  número especial,  1950, p. 32.  
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encontro, elas ajudaram a fomentar a língua, literatura e a música da Galícia, mesmo 

entre os que continuavam a viver na região. O contato com outras culturas, ponto 

fundamental na formação da própria identidade, e a liberdade existente nos países de 

destino para utilizar o idioma próprio e promover ações em prol da sua valorização, foi 

de fundamental importância para o fortalecimento e, em determinados momentos, para a 

permanência de movimentos político-culturais. 

 

Em uma sociedade como a espanhola na qual o galego era visto como um língua 

de pobres, uma língua menor, o exterior representava a liberdade idiomática: os galegos 

podiam conversar somente no idioma aprendido em casa, sem perseguição.  
 

La lengua sirve para recordar a la tierra y para hacer constar una 
comunidad de intereses de clase. En Alemania, en Francia, he visto 
cómo los gallegos hablaban nuestra gloriosa lengua sin menoscabo ni 
miedo al rídiculo99

 

. 

As associações seguiam o mapa da emigração. Como no século XVIII a saída se 

dirigia ao interior do próprio país, a primeira notícia sobre esse tipo de associação veio 

de Madrid em 1714, quando é fundada a Congregación de Naturales y Originarios del 

Reino de Galicia. De acordo com o secretário geral de Emigração, Manuel Luís 

Rodríguez González, no texto de abertura da exposição “Nós mesmos”, que percorreu 

vários países em 2010, a entidade não tinha somente a caridade como preocupação 

principal, ela também fazia lobby a serviço do governo do Reino. Na mesma linha, e 

ainda no século XVIII, surgem associações no México (1768), Buenos Aires (1790), 

Veracruz (1795) e Havana (1805).  

 

No século XIX, outras associações foram criadas com bases mais amplas e 

novas ações na pauta.  A primeira delas foi a Sociedad de Beneficencia de Naturales de 

Galicia, construída com pedra galega e feita por profissionais da Galícia, fundada em 

Havana em 1871, nos moldes da criada pelos catalães na capital cubana em 1840. A 

entidade declarava ter caráter assistencial em seu estatuto, mas logo passou a ter 

finalidades de caráter cultural e político. As ações da entidade serviram, inclusive, como 

referência ao Rexurdimento galego, mesmo para as classes intelectuais da Galícia.  

 
                                                           
99 MIGUEZ, Alberto, op. cit., p. 145. 
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As ações desses centros não estavam, obviamente, fora da polêmica causada por 

opiniões políticas conflitantes entre os dirigentes. Segundo Miguel-Anxo Murado, o 

poema “Pola unión”, no qual Manuel Curroz Enríquez (Celanova, 1851/Havana, 1908) 

clama os galegos a evitarem discórdias internas, se referia ao panorama político 

encontrado em Havana em 1894. Essa relação conflituosa entre figuras importantes da 

cultura e da política galega e dirigentes de centros associativos se repetiria anos mais 

tarde.  

 
Cuando Castelao llegue exilado en 1938, el Centro Gallego presidido 
por el franquista Cayetano García Lago le cerrará las puertas, lo que 
llevará al político galleguista a implicarse a fondo en las elecciones 
del patronato al año siguiente, que se convirtieron así en una 
auténtica ‘guerra civil gallega en Cuba’, y que se saldaron con la 
victoria electoral de la República100

 

.   

No século XX, com a continuidade do processo emigratório, que levava a uma 

grande concentração de pessoas da mesma paróquia em determinadas regiões, começam 

a surgir associações com nomes como “Hijos de” ou “Naturales de”.  

 

Porque muchas de esas microsociedades lo que estaban haciendo era 
una reconstrucción, en el Caribe o en el Plata, de su comunidad de 
origen, evitando así una ruptura brusca con la comunidad cultural de 
la que procedían los emigrantes101

 

.  

Nos anos 1960, além dos centros dos países americanos, de Portugal e de 

cidades como Madrid, surgiram associações em Genebra, Londres, Paris, e até Bruxelas, 

Hamburgo e Munique. “La capacidad asociativa de los gallegos, por lo menos la que se 

hizo patente en la emigración, contradice de forma frontal la vieja leyenda de la 

insolidaridad y del individualismo de los gallegos”102

 

.  

O Estatuto da Cidadania Espanhola no  Exterior,  destaca o importante papel 

desempenhado pelos centros e associações de emigrantes, principalmente nos 

momentos de ausencia pública.  

 
                                                           
100 MURADO, Miguel-Anxo, op. cit., p.128. 
101RODRIGUEZ GONZALEZ, Manuel Luís. Catálogo da exposição “Nós mesmos”, 2008. Disponível 
em: <http://www.consellodacultura.org/mediateca/extras/nos_mesmos.pdf> 
102 VILLARES PAZ, Ramón. Idem. 
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El movimiento asociativo, creado por los españoles en los países de 
acogida, con el objetivo fundamental de la asistencia y socorro 
mutuo, constituye hoy en día un instrumento vertebrador de las 
comunidades de españoles en el exterior, imprescindible para 
canalizar y materializar las actuaciones de apoyo y atención 
desarrolladas por las distintas Administraciones Públicas a favor de 
los españoles en el exterior y de los retornados103

 

.  

Com o fim do processo migratório massivo, essas instituições tiveram que se 

adaptar a nova realidade. Algumas não resistiram, mas muitas continuam a ser um 

espaço de encontro e de promoção de ações diversas, para os emigrantes e também para 

os seus descendentes. Com a democratização e a adoção do Estatuto de Autonomia, em 

1981, a relação com a Espanha mudou e esses centros passaram a ser pontos de contato 

importantes entre as comunidades galegas no exterior e o governo nacional, espanhol; e 

o local galego. E continuam a ser espaços importantes na divulgação da cultura galega, 

agora com outro viés, subvencionada e promovida pelo governo. Em 2010, existiam 413 

centros galegos espalhados pelos quatro continentes. 

 
 

Semejante red es una regalía de la que Galicia dispone gratuitamente 
y que representa un enorme potencial de oportunidades. Los centros 
no se limitan a ser hoy lugares de reunión para matar saudades: son 
oficinas de turismo, plataformas de promoción de la cultura gallega, 
espacios de encuentro empresarial y cubren múltiples facetas de gran 
importancia para el desarrollo de Galicia.104

 

 

 

                                                           
103 O Estatuto da Cidadania Espanhola no Exterior pode ser consultado no seguinte endereço: 
<http://www.ciudadaniaexterior.mtin.es/es/pdf/normativa/normas-generales/TEXTO_ESTATUTO.pdf> 
104 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Manuel Luís. op. cit. 
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Figura 9. Catálogo da exposição “Nós mesmos”. 
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Figura 10. Catálogo da exposição “Nós mesmos” 
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1.1. A legislação governamental: entre regras e ideologias 

 

Para compreender a forma como o poder público lidava com a emigração faz-se 

necessário conhecer os principais pontos da legislação que controlava o processo de 

saída.  A análise das leis que regulam a emigração revela que evitar o êxodo nunca foi o 

ponto central da política governamental. Espanha apoiou o fenômeno em diversas 

ocasiões, inclusive após a Guerra Civil, quando passou a prover passaportes.105 E a 

maioria das medidas restritivas mostrou-se incapaz de cumprir a missão de frear as 

irregularidades. Segundo o historiador Ramón Villares Paz, a ineficácia dessas ações era 

conseqüência dos fortes interesses que rodeavam o negócio da emigração, já que do 

tráfico participava o setor mais dinâmico da burguesia galega, que intervinha no 

processo como armadores ou agentes de companhias de navegação106

 

. 

Os estudos indicam que entre 1836 e 1860, 93.040 pessoas deixaram Galícia107

 

. 

No entanto, a saída para a América só seria liberada oficialmente em 1853 com uma 

Ordem Real do Ministério de Governo. A legislação indicava a vontade do governo de 

exercer algum controle sobre um processo que não poderia evitar, mas, de acordo com 

Villares Paz, a lei faria pouco mais do que dificultar a obtenção do passaporte e o 

processo de saída do país, não levando à melhoria real da situação dos emigrantes nem 

das condições de viagem.  Em maio de 1882, uma nova tentativa de regulamentação se 

materializa por meio do Negociado de Emigración del Instituto Geográfico e da criação 

de uma seção de emigração na Dirección General de Agricultura. A novidade tinha dois 

objetivos: facilitar a proteção consular e diplomática aos emigrantes e garantir o 

“princípio de liberdade de emigração”.  

Mesmo com uma legislação mais estrita, ainda que pouco fiscalizada, a saída 

clandestina continuava intensa. Em razão disso, um Real Decreto, de 1904, busca 

controlar a ação daqueles que faziam a ligação entre os empresários dos países de 

acolhida, as empresas de navegação e os habitantes dos povoados: os agentes de 
                                                           
105 “A emigração foi desencorajada na maior parte dos países europeus no inicio do XIX. “Porém, como 
bem assinalou Baines (1993:50), alguns anos mais tarde, esses mesmos governos começaram a perceber 
que a emigração, “would be a way of relieving poverty and removing undesirable”. MIALHE, Jorge Luís. 
“Imigraçao de dupla nacionalidade: aspectos histórico-jurídicos” in BOUCAULT, Carlos Eduardo de 
Abreu e MALATIAN, Teresa (org). Politicas migratórias: fronteiras dos direitos humanos no século 
XXI. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2003, p. 213. 
106 LUCA DE TENA, G. apud VILLARES PAZ, Ramón, 1996, op.cit., p. 85. 
107 EIRAS ROEL, Antonio, 1992, op. cit., p. 32.  
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emigração108. Tal ação ocorre antes de ser sancionada, em 21 de dezembro de 1907, a 

primeira Ley Española de Emigración. Ela cria o Conselho Superior de Emigração, 

reconhece mais uma vez a liberdade de deixar o país e, o mais importante, define pela 

primeira vez quais viajantes são considerados emigrantes. Somente homens sujeitos ao 

serviço militar109

 

 ou a condenação não podiam emigrar, menores de idade, mulheres 

casadas e pessoas de regiões em perigo de despovoamento precisavam da permissão do 

Conselho de Ministros. A amplitude dessa lei permite a emigração ultramarina massiva 

de espanhóis à América. 

Serán considerados emigrantes a los efectos de esta Ley, los 
españoles que se propongan abandonar el territorio propio, con 
pasaje retribuido o gratuíta de tercera clase, o de otra, que el  
Consejo Superior de Emigración declare equivalente, y con destino a 
cualquier punto de América, Asia u Oceanía110

 

. 

Para facilitar a tramitação do expediente emigratório, o Real Decreto de 23 de 

setembro de 1916 estabelece que o único documento que o emigrante necessita é uma 

Carteira de Identidade de 18 páginas, obrigatória a partir de primeiro de maio de 1917.  

Em 1924, durante a ditadura de Primo de Rivera, uma nova lei permite a criação de 

ajudas estatais, convênios com países receptores e a emigração de rapazes entre 16 e 20 

anos, desde que pagassem uma cota progressiva relativa à proximidade do ano de 

alistamento. Além disso, ela é mais abrangente ao designar o emigrante. 

 

Los españoles o sus famílias que, por causa de trabajo, abandonen el 
território nacional para establecerse fuera de él definitiva o 
temporalmente. Los españoles o sus famílias que se dirijan a 
Ultramar se reputarán siempre de emigrantes si viajan con pasaje de 
tercera u otra clase a ésta equiparada111

Em 1941, já no governo de Franco, surge o Conselho Central de Emigração, 

submetido ao Ministério de Assuntos Exteriores, e cinco anos depois é restabelecida a 

. 

                                                           
108 CAGIAO, Pilar. “Cinco siglos de emigración gallega a América” in Historia general de la emigración 
española a Iberoamérica. Vol. 2, p. 293-316. Madrid: Historia 16, 1992,  p. 100. 
109 A dificuldade em conseguir vistos para quem tinha que servir as forças armadas não  impedia muitos 
jovens de buscarem o caminho da emigração, ainda que ilegal, para fugir do pesado serviço militar. “En 
1904 había un 12 por ciento de prófugos y diez años después se habían duplicado. (…) Pero este 
porcentaje de desertores que hemos mencionado era la media española. La galega equivalía prácticamente 
a una revuelta antimilitarista, con un 34 por ciento de desertores en Ourense o un 31 por ciento en 
Coruña”. MURADO, Miguel-Anxo, op. cit., p. 124. 
110 VILLARES PAZ, Ramón. 1996, op.cit., p. 99. 
111 ibid. 
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Lei de Emigração de 1924, que permitia a criação de ajudas estatais e convênios com os 

países receptores. Essa legislação impulsiona o início de um ciclo de grande 

importância para as novas diretrizes da política franquista.  

 
A emigração pouco a pouco passa a ser vista como uma peça a mais 
dos novos planos de desenvolvimento [...]. Por um lado, permite 
reduzir a tensão social e fixar um mercado de trabalho bem 
controlado, e por outro, supõe, graças às remessas, uma injeção 
econômica. Nasce em 1956 o Instituto Espanhol de Emigração (IEE) 
e em 1962 se aprova a Lei de Ordenação da Emigração112

 

. 

O IEE, além de ser uma criação dedicada à construção e ao controle da imagem 

pretendida do emigrante espanhol, é também uma conseqüência da preocupação do 

regime com a avaliação internacional. Após anos de isolamento, o país, que buscava 

aproximação com as nações ocidentais, havia conseguido ser admitido na Organização 

das Nações Unidas (ONU), em 1955, e firmado aliança com os Estados Unidos113

Além disso, o momento era de preocupação com o tema em razão da dispersão 

de diversos grupos populacionais após a Segunda Guerra Mundial. Em 1951, por 

exemplo, por iniciativa da Bélgica e dos Estados Unidos, acontece em Bruxelas a 

Conferência Internacional sobre Migrações. Entre suas resoluções está a criação do 

Comitê Intergovernamental para as Migrações Européias (Cime)

. 

Além disso, Espanha também havia ingressado na Organização Européia para a 

Cooperação Econômica (OECE), em 1958, o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional. “Incluso, desde que se creara la Comunidad Europea, funcionaba una 

comisión interministerial que seguía el desarrollo de aquella organización y estudiaba 

los problemas que España tendría que afrontar si decidía solicitar su incorporación”. A 

Comunidade Européia havia sido criada em 1957 e Espanha se incorporaría somente em 

1986. 

114

                                                           
112 LAGUNA, A. Las políticas migratorias  del régimen franquista. “Página Abierta”, 174, outubro de 
2006. Disponível em: <

, ao qual o governo 

espanhol, preocupado com críticas, adere em 1959. Em 22 de dezembro de 1960, é 

aprovada a Lei de Ordenação da Emigração (Ley 93/1960), que tem como objetivo 

assistir a emigração daquela década, dirigida, sobretudo, à Europa. A legislação, como 

expõe o artigo 4 do Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, ignorava a 

http://www.pensamientocritico.org/alagu21006.html>. Acesso em: 14 mar. 2008. 
113 Essa abertura permitiu a Espanha a começar a receber um grande fluxo de turistas, peça fundamental 
para manter os planos econômicos do governo. 
114 O órgão continua atuante e desde 1980 chama-se Organização Internacional para Migrações (OIM). 

http://www.pensamientocritico.org/alagu21006.html�
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existência de milhares de exilados na Europa e Iberoamérica. Em 1971, é ampliada a 

proteção do Estado, garantindo direitos civis e políticos ao emigrante e sua família.  

 

Las razones de este cambio obedecen a la voluntad de regular la 
emigración de la población española y, al mismo tiempo, impulsarla. 
A resultas de ello, se mantendrá con un crecimiento constante, hasta 
1967, aquel fenómeno migratorio, - fundamentalmente dirigido hacia 
los países europeos más desarrollados - , que había comenzado a 
producirse hacia 1959115

 

. 

A última lei sobre emigração foi ratificada em 21 de julho de 1971. Ela 

continuava orientada ao fomento da saída, introduzindo, inclusive, a possibilidade de se 

inscrever em operações e programas para facilitar o deslocamento e o acesso ao 

emprego no país de acolhida, mas mantinha silêncio sobre os exilados.   

 
Esta Ley introdujo, igualmente, ayudas de carácter social, educativo y 
cultural, así como medidas dirigidas a la formación profesional e 
integración laboral tanto para los emigrantes, como para los 
retornados.116

 

  

Como forma de garantir a eficácia dessa política emigratória, além de participar 

de organizações internacionais, são assinados acordos para promover somente a saída 

dos trabalhadores menos qualificados, procedentes das zonas com maiores taxas de 

desemprego, e criadas regras específicas para facilitar o envio de recursos do exterior117

 

.  

Pelos organismos competentes deverão conceder-se facilidades para 
que os emigrantes possam enviar a Espanha, em condições 
favoráveis, suas economias e rendas de trabalho. Devem outorgar-se 
facilidades e estímulos de caráter extraordinário para que os 
emigrantes invistam livremente na Espanha os capitais obtidos em 
seus países de residência118

 

. 

                                                           
115 Ver o Estatuto da Cidadania Espanhola no Exterior. 
116 Ibid. 
117 “A economia do emigrante é tão importante que, sem temor, pode-se considerá-la como uma de nossas 
mais importantes fontes de divisas, representando ao redor de 4% dos recursos de nossa balança de 
pagamento. Entre 1960, ano em que começa o boom da emigração à Europa, e 1976, a evolução dos 
ingressos por remessas de emigrantes é significativa: em 1960, os ingressos por este conceito eram de 
55,35 milhões de dólares e, somente entre janeiro e maio de 1976, todavia dentro da crise econômica 
ocidental, esses ingressos alcançaram os 150 milhões de dólares americanos”.  CIRELLI, Estela. 
Entrevista com Jorge Jordana de Pozas. “Mundo Hispanico”. Novembro de 1976.   
118 MEDINA, Ismael. El Congreso de emigración. “Mundo Hispánico”, n. 140, novembro de 1959. 
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Para reforçar e ampliar o alcance dessas medidas a ditadura franquista organiza 

Congressos da Emigração em 1959, 1965 e 1971. Antes desse período, havia sido 

realizado o de 1909; e depois, o de 1976, um dos primeiros atos públicos em Galícia 

após a morte de Franco. O ato teve Vigo como cenário e foi alvo de polêmica e debates 

acirrados entre setores políticos divergentes. Na realidade, o Primeiro Congresso da 

Emigração Galega, com esta nomenclatura, aconteceu em 1956, em Buenos Aires. 

 

Mas voltemos ao período franquista. O evento de 1959, realizado em um 

momento que a emigração passa a ser parte importante da política econômica 

governamental, foi estrategicamente finalizado em 12 de outubro, Dia de la Raza ou da 

Hispanidade, e teve as seguintes conclusões: os grupos de emigrantes devem ser, 

fundamentalmente, originários das zonas onde se manifeste um maior desequilíbrio 

entre sua população e a economia regional, constituído, em particular, pela população 

camponesa; deve-se procurar evitar a emigração de mão-de-obra especializada, pois a 

mesma pode prejudicar as necessidades da economia espanhola. A formação 

profissional do emigrante deve ser dada, principalmente, pelos organismos 

internacionais de emigração e pelos países receptores; os organismos competentes 

deverão conceder facilidades para que os emigrantes possam enviar a Espanha, nas mais 

favoráveis condições, suas economias e rendas de trabalho; deve-se promover a 

atividade de grupos espanhóis residentes no exterior para desenvolver fins econômicos, 

sociais e culturais119

 

. 

O Estado passa a se converter, assim, em um promotor direto da emigração. “A 

especulação, a remessa dos emigrantes e o desenvolvimento do turismo eram os eixos 

reais que permitiam o desenvolvimento do regime, orientando-se a reabsorção dos 

excedentes demográficos”120

 

. 

1.2. A emigração na imprensa oficial – O período franquista 

Depois de verificar os principais pontos da legislação emigratória, faz-se 

necessário conhecer como a imprensa tratava as questões relacionadas ao tema. Não é 

possível abarcar todo o período da emigração, nem é o nosso propósito no âmbito deste 

                                                           
119 El congreso en 17 conclusiones. “Mundo Hispanico”. Novembro de 1959, número 170, ano XII, p. 31. 
120 CORES TRASMONTE, Baldomero, op. cit., pp.117-118. 
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trabalho, mas é importante verificar como os veículos oficiais ou estritamente ligados ao 

governo passaram a utilizar a mídia para forjar esse discurso específico sobre a questão, 

que fazia parte de uma política mais ampla do franquismo. Esse recorte também se 

justifica por ser justamente este o período de início do discurso que busca dar a um 

processo emigratório descontínuo e irregular um caráter homogêneo, de destino 

previamente traçado, de ação comum121

Para mostrar como o discurso do governo, naqueles anos de retomada do 

processo emigratório, era publicizado selecionamos a publicação “Mundo Hispánico - 

La revista de veintitres países”. Ela foi criada em 1948 como um produto do regime 

franquista

. Esses anos marcam também a promoção da 

idéia de diáspora, que seria retomada décadas mais tarde de forma diferenciada por 

setores ligados à defesa da Galícia, que a utilizaria como elemento da construção da 

galeguidade. 

122 para promover relações políticas e culturais entre Espanha e América 

Latina, além de reforçar, como descrito no editorial do primeiro número, a unidade 

interna do “mundo ibérico”. Ainda não havia emigração em larga escala para os países 

europeus e o regime, isolado, dava especial importância as parcerias com as nações 

latino-americanas. Franco recebeu ajuda econômica do governo argentino, em 1946123, 

e foi defendido por Costa Rica, El Salvador, Peru, Equador e República Dominicana nas 

sanções estabelecidas no mesmo ano pela Organização das Nações Unidas124.  A 

ditadura franquista criou novas embaixadas e consulados nos países latino-americanos e 

introduziu no Ministério de Assuntos Exteriores uma seção de América e Relações 

Culturais , acentuando a ação cultural, foram sinais de um propósito mais ambicioso, a 

intenção de liderar, na Sociedade das Nações, a comunidade hispano falante de 

nações.125

                                                           
121 PERES, Elena Pájaro, op. cit., p.340. 

 Em razão do papel que a publicação exerce na propaganda de Franco, 

122 Alfredo Sanchez Bella, ministro da Informação e Turismo (1969-1973), era integrante do Conselho de 
Redação da revista. Ele foi o responsável pelo fechamento do diário “Madrid” em 1971. “El Mundo”, 
27/04/1999.  Disponível em: <http://www.elmundo.es/1999/04/27/opinion/27N0038.html>. Acesso em: 
19 setembro de 2008. 
123 “El 30 de octubre de 1946 presidía Perón la firma de un acuerdo por el que España, que recibía un 
crédito de 350 millones de pesos, podría comprar el bien surtido mercado argentino 400.000 toneladas de 
trigo, 120.000 de maíz, 20.000 de carne congelada, 5.000 de carne en salazón, 10.000 de lentejas, 50.000 
cajones de huevos, más de 8.000 toneladas de aceites para el consumo alimentario y otras compras 
menores de semillas y leguminosas”. ESPADAS BURGOS, Manuel. Franquismo y política exterior. 
Madrid: Ediciones Rialp, 1988, pp. 173-174. 
124 ibid. 
125 ibid, p. 263. 

http://www.elmundo.es/1999/04/27/opinion/27N0038.html�
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selecionamos algumas matérias que nos permitem identificar a visão do processo 

emigratório que o governo procurava forjar. 

A revista descreve o processo emigratório com um viés positivo. Não há espaço 

para questionamentos, perde-se a perspectiva humana em nome da econômica. Exalta-se 

a coragem dos que haviam buscado uma vida mais promissora, abre-se espaço para os 

emigrantes bem-sucedidos e para as ações de sucesso da coletividade no exterior, 

noticia-se as resoluções do governo que supostamente beneficiariam os emigrantes e 

apresenta-se a emigração como mais uma etapa da colonização.  

Gallegos y asturianos, principalmente, en colaboración con otras 
estirpes ibéricas y europeas, han hecho la riqueza de la Argentina, del 
Uruguay, de Méjico y de Cuba, y también la de Puerto Rico y Costa 
Rica. Alguien ha dicho que ellos han creado, con su honrado trabajo 
y con su sangre, una nueva forma del Imperio español en estas tierras 
de América. Aunque no les hubiera cabido otra misión que ésta de 
continuar la empresa de España en el nuevo mundo, Asturias y 
Galicia hubieran cumplido ya un alto destino 126

 

. 

Não há espaço para falar dos problemas enfrentados pelos emigrantes nos países 

de destino nem das causas que levavam a retomada do êxodo. Afinal, como já visto, a 

emigração era parte importante da política de governo para evitar a pressão social e 

garantir o envio de divisas. Nos primeiros anos da publicação a saída é retratada como 

uma aventura, restringindo a decisão de emigrar unicamente ao indivíduo, sem 

considerar a influência do contexto político, econômico e social. Na edição especial, 

lançada em meados de 1950, intitulada “Galícia industrial, técnica e moderníssima”, a 

matéria “Gallegos en Buenos Aires – Buenos Aires, la mayor ciudad gallega del 

mundo” questiona o porquê do lamento presente nos textos da escritora Rosalía de 

Castro127

                                                           
126 LA ORDEN MIRACLE, Ernesto. España desde America. Las tierras verdes del Norte. “Mundo 
Hispánico”, n. 325, abril de 1975, pp. 63- 65.   

 ao retratar a emigração. Em determinado trecho o autor diz:  

127Rosalía de Castro é uma das mais importantes escritoras galegas. No texto “¡Pra A Habana!”, 
publicado no livro “Follas novas”, lançado em 1880, ela aponta a precariedade da vida rural como razão 
do processo emigratório, lamenta o esvaziamento do campo e os problemas sociais que causa. 
“Vendéronlle os bois, Vendérolle as vacas, O pote do caldo, I a manta da cama, Vendéronlle o carro, I as 
leiras que tiña, Deixárono soio, Coa roupa vestida. – Maria, eu son mozo, Pedir non me é dado, Eu vou 
polo mundo, Pra ver de ganalo. Galícia está probe, I a Habana me vou... ¿Adiós, adiós, prendas do meu 
corazón! [...] Este vaise i aquel vaise/ E todos, todos se van/ Galicia, sin homes quedas/Que te poidan 
traballar/Tes, em cambio, orfos e órfãs/E campos de soledad,/E nais que non teñen fillos/E fillos que non 
teñen pais./E tés corazóns que sufren/Longas ausências mortas/Viudas de vivos e mortos/Que ninguén 
consolará”. DOMINGUEZ ALBERTE, Xoán Carlos. “Viúvas, mucamas e ananos. As imaxes da diáspora 
na literatura galega contemporânea” in Migracións na Galicia contemporánea. Desafios para a sociedade 
actual. Santiago de Compostela: Gotelo Blanco Edicións, 2008, p. 161. 
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Y muchos, muchísimos, se vinieron a América, no tan tristes y 
quejumbrosos como le pareció a Rosalía, sino viajeros animosos e 
intrépidos, con vocación de aventura. Así, ahora todos los españoles 
somos “gallegos” en América 128

 

.  

Vinte e um anos depois, em número dedicado ao Ano de Santiago de 

Compostela, volta-se a questionar as críticas da autora ao processo emigratório.  Em 

“Guia sacra y gastronomica – Un castellano en Galícia”, Julio Escobar pergunta-se:  
 

¿Por qué serán tan tristes los versos de Rosalía al cantar un terreno 
paradisíaco, óptimo y sonriente, bucólico y esplendoroso? No lo sé… 
[…]. ¿Lamentaba Rosalía de Castro la pérdida, alguna vez, de tan 
maravilloso Edén? 129

 

 

A revista passa a refletir a nova etapa do discurso oficial, que busca dar à 

emigração um caráter mais homogêneo, controlando-a de forma mais estrita por 

questões políticas e econômicas.  Ela não é retratada mais somente como aventura; 

agora é também uma missão do espanhol como povo. O tema central da edição de 

novembro de 1954 é a política do governo franquista para o tema, que busca manter o 

fluxo sem perder os laços com os emigrantes. Pois esses, além de representarem uma 

fonte de recursos, também são uma forma de a Espanha estar presente no mundo em um 

momento de isolamento. Tornam-se um capital político importante. 

No artigo “El tema de la emigracion española”, Alberto Martin Artajo, ministro 

de Assuntos Exteriores da Espanha, não deixa de apontar as dificuldades enfrentadas 

pelo país, mas afirma que o processo de saída não deveria ser tão lamentado, pois além 

de ser um direito do cidadão buscar melhores oportunidades, é mais um dos inúmeros 

papéis importantes que Espanha presta ao mundo.  

 

España continúa fiel a la misión generadora que parece haber 
recibido del Creador. Esa fidelidad la ha hecho pobladora de un 
mundo […] Cada año nacen en nuestro solo 350.000 españoles más 
de los que mueren. Nosotros quisiéramos retenerlos todos en nuestra 

                                                           
128 RAMOS, José Ignacio. Gallegos en Buenos Aires – Buenos Aires, la mayor ciudad gallega del mundo. 
“Mundo Hispánico”,  julho/agosto de 1950, p. 92.  
129 “Mundo Hispánico”, n. 280, julho de 1971, p. 52.  
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piel de toro. Pero esto no es posible ni es tampoco lo más conveniente 
a los intereses hispanoamericanos y aun a los universales. Una parte 
de ese excedente, gracias a la inteligente política del Caudillo 
Franco, puede irse situando ya en los nuevos regadíos, que aumentan 
la productividad de nuestras tierras, ya en las nuevas industrias, que 
se levantan en todas las provincias españolas. Pero siempre quedará 
una mitad, cuando menos, de esa cifra, un número de unos 150.000 
habitantes por año, que necesitan salir en busca de tierras más 
fértiles o más despobladas y que tienen derecho – un derecho natural, 
congénito, de la persona – a abrirse, donde puedan, un porvenir más 
próspero del que habrían de labrarse en su terruño. La emigración 
sigue siendo, por tanto, una necesidad para los españoles. Pero es 
también, repito, un nuevo servicio de los muchos servicios que España 
presta al mundo entero. Es, por último, e importa recalcarlo, uno de 
los más importantes factores del hispanoamericanismo. Porque a 
España y las naciones hispánicas interesa por igual que este aflujo 
ultramarino de sangre española no se corte ni se interrumpa, a fin de 
que afiance cada vez más entre nosotros ese lazo de la sangre que tan 
apretadamente vincula nuestra familia de pueblos. Para nosotros 
representa un sacrificio el criar y educar costosamente a una parte de 
nuestra juventud para dejarla después partir fuera del suelo nacional. 
Ochenta mil españoles siguen saliendo cada año. En el orden moral, 
son unos hijos que se van del hogar; en el económico, es un capital 
que emigra. Pero España es generosa y pródiga130

 

. 

Em 1957, a revista reforça as idéias contidas no discurso do ministro das Relações 
Exteriores com a publicação do texto “España ha creado un instrumento eficaz para 
regular la emigración”. O artigo foi escrito para explicar a importância do Instituto 
Espanhol da Emigração, que de acordo com a matéria teria duas funções básicas: 
informar sobre os assuntos relativos à emigração e cuidar da distribuição, buscando 
adequar a demanda interna às cotas disponibilizadas pelos países abertos a receber mão-
de-obra. A continuidade do processo de saída, no entanto, é mais uma vez tratada em 
tom de exaltação.  

 

Hay pueblos – ha dicho un escritor español al hablar de algunas 
dramáticas áreas de Europa – que parecen haber nacido para que 
otros pueblos pasen por ellos. En el caso de España se podría decir 
que tiene el deber de mantener, con su sangre y su presencia, una 
cardinal inclinación histórica: el Descubrimiento. Como éste, hoy, no 
es practicable, debe caber a las emigraciones españolas que se 
inclinen por América colaborar, con sencillez, con cariño y con 
lealtad absoluta, al engrandecimiento e independencia de aquellos 
países nacidos de un mismo tronco común 131

 

. 

                                                           
130 “Mundo Hispánico”, n. 80, novembro de 1954.  
131 “Mundo Hispánico”,  n.109, 1957. 
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E para explicar a forma desigual da distribuição da emigração pelo país, que 

reflete claramente as diferenças econômicas, é retomado o discurso que exalta a 

natureza inerente de certos povos na busca por novos destinos. A saída não teria, assim, 

motivações políticas, econômicas nem sociais. No texto “Cinco años de emigración 

española”, publicado em outubro de 1959 e focado nas saídas realizadas entre 1951 e 

1955, a proximidade com o mar é descrita como um dos motivos para o despertar da 

inquietude emigratória dos galegos.132

Pero es Galicia entera, asomada al mar, la que está poseída de una 
vocación oceânica, de un aire marinero y, por ello, marcada 
irremisiblemente por un destino americano. Galicia, que no reconoce 
limites a la aventura y para quien la mar es sólo un camino, mira 
desde aquí a América y durante siglos se ha ido embarcando con su 
Santo Apóstol en el corazón, rumbo a los amados países en donde a 
veces al español se le llama, con cariño “gallego”

 No mês seguinte, o ministro de Assuntos 

Exteriores, Fernando María Castiella, no Dia da Hispanidade de 1959, também retrata a 

emigração, especificamente a galega, como conseqüência de um traço natural dos 

habitantes da região.  

133

 

. 

Paralelamente aos textos que ressaltavam o caráter inerente do povo galego para 

a emigração, a revista publicava textos como “El plan de estabilización, una política de 

futuro”, que buscava dar visibilidade a importância do envio de recursos para a Espanha 

como um sinal de comprometimento com a pátria. 

Os envios dos espanhóis residentes no exterior, que apenas tiveram 
influência na balança de doações durante os últimos cinco anos, 
deverão incrementar-se, posto que o tipo de câmbio de sessenta 
pesetas por dólar é favorável. Há de se supor, conseqüentemente, que 
os espanhóis do exterior, por interesse, comodidade e espírito de 
colaboração com o esforço de seus compatriotas, farão seus envios 
em divisas, com os quais a balança de doações se fortalecerá com a 
importância de tão extensas, ativas e prósperas comunidades no 
exterior, especialmente na América Latina 134

 

. 

Ainda em 1959, a revista abre espaço para a realização do II Congresso da 

Emigração Espanhola a Ultramar, ocorrido em Santiago de Compostela135

                                                           
132 Ibid., n.139, outubro de 1959, pp.55-57 

 com 

133Ibid., n.140, novembro de 1959, pp.5-6. 
134 Ibid., n.139, outubro de 1959, pp. 51-52.  
135 O Congresso é realizado em Galícia por ser essa a região que maior contingente deu à emigração em 
toda a Espanha. Ibid., n. 139, outubro de 1959, p.32. 
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patrocínio do IEE e do Instituto de Cultura Hispânica. O evento é realizado na Galícia, 

segundo o texto, por ser essa a região que maior contingente deu à emigração em toda a 

Espanha.  A matéria assinada por Ismael Medina destaca a participação no evento de 

120 representantes da Espanha da dispersão. Essa abertura, uma forma de assegurar o 

controle sobre as representações de emigrantes espalhadas pelo mundo, é defendida pelo 

autor como uma forma de “assessorar o IEE no melhor cumprimento da orientação, 

ordenação e regulação da corrente migratória” 136

 

.   

As matérias publicadas na revista deixam claro que a política governamental 

equilibrava-se entre promover a emigração, valorizar o emigrante bem-sucedido - até 

como forma de garantir o fluxo e o envio de recursos - e, ao mesmo tempo, mantê-lo no 

país para o qual tivesse emigrado. Apesar dos discursos referentes à hispanidade e à 

formação de uma grande comunidade no exterior, identifica-se um discurso dúbio em 

relação à identidade desse emigrante. Como afirma um dos articulistas da publicação, 

quem deixa Espanha já se converte, automaticamente, um pouco em americano. Torna-

se claro que o retorno deles não era um ponto cogitado.  
 

Acreditamos que não há mais que uma postura razoável e lógica: o 
emigrado deve encontrar na nova terra o calor e a força necessários 
para se apegar a ela, criar raízes e dar frutos. Definitivamente sentir-
se indissoluvelmente unido e vinculado à nação a que se incorpora, e 
em que encontrará as possibilidades de desenvolvimento de seu 
espírito e os meios necessários para cobrir suas necessidades 
materiais. Mas ele é compatível com as recordações da pátria que os 
viu nascer, porque o afeto, o carinho, o amor, definitivamente, não 
são incompatíveis, e assim, como podemos amar a Deus, a nossos 
pais, a nossos filhos e a nossos irmãos, também podemos ter esses 
sentimentos simultâneos para todas as distintas terras nas quais as 
circunstâncias da vida nos tenha colocado137

 

. 

 

1.3. Aventura ou necessidade? As diferentes visões sobre a emigração 

 

Para compreender os matizes do discurso atual sobre emigrantes e retornados é 

importante saber como o processo de saída, e aqueles que partiram, foram retratados ao 

longo dos anos pelos intelectuais e as elites locais, bem como a forma como eles eram 
                                                           
136 Ibid., n. 140, novembro de 1959, pp. 30-31. 
137 Ibid., n.139, outubro de 1959, p. 32. 



69 
 

 
 

vistos pela população e pela literatura. A análise das razoes e as conseqüências da 

emigração mudam de acordo com a classe social de quem fala e do momento histórico. 

 

Em 1888, um dos pioneiros no estudo da emigração espanhola, o deputado e 

catedrático de direito da Universidade de Madrid, Cristóbal Botella, destacava duas 

causas primordiais para explicar o grande êxodo: miséria e espírito aventureiro138. A 

segunda variável, apesar de pouco científica, conjuntamente com os estereótipos do 

“indiano”139 e do “civilizador”, marcou o discurso de vários pensadores que refletiram 

sobre o tema ao longo dos anos, “como se existissem povos que estivessem marcados 

por tal sentido de vida e não fossem capazes de assentar-se em um determinado lugar, 

como se a transumância constituísse uma parte da sua condição biológica”.140

 

 

Alberto Miguez, em livro de 1967, chama a atenção para a permanência desse 

discurso, também presente nas páginas da revista “Mundo Hispanico”, que considera 

que o galego tenha “un especial espíritu de aventura que impele al campesino hacia 

otros horizontes menos cerrados”.141 Apesar dessas explicações não terem nada a ver 

com a realidade da Galícia, elas denotam uma questão importante: a pouca preocupação 

de setores da elite com a emigração. “(...) manifiestan el despego dramático de una parte 

de la sociedad burguesa de Galicia hacia los problemas más urgentes de un pueblo 

caminante”.142

 

 

Em 1973, R. Barral Andrade critica o que considerava uma perspectiva fácil, 

superficial, anedótica e folclórica sobre a emigração.  

 
O galego emigra por necessidade, e não por ânsia de aventuras, como 
freqüentemente se tem dito, e a emigração é um doloroso direito para 
o trabalhador que aspira a um melhor emprego, quando não, 
simplesmente, a um emprego143

                                                           
138 SIXIREI PAREDES, Carlos, op. cit., p.19. 

.  

139 Emigrante que retornava rico para a Galícia. 
140 CORES TRASMONTE, Baldomero, op. cit., p. 144. 
141 MIGUEZ, Alberto, op. cit., p.105. 
142 Ibid, p.107. 
143 BARRAL ANDRADE, Ramón, op.cit., p. 25. 
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No início da década de 1990, é a vez de González Torres afirmar ser necessário 

abandonar o enfoque centrado no anedótico e considerar a emigração como uma 

conseqüência do que ela realmente foi: um feito estrutural144

 

.  

Dentro dessas duas perspectivas (aventura, civilização e enriquecimento versus 

problemas socioestruturais) muitos argumentos foram apresentados. Selecionamos 

alguns pontos de vista que mostram como se delinearam as principais visões sobre o 

fenômeno, assim como as razões dos que defendiam ou condenavam a emigração. 

O teórico do regionalismo Manuel Murguía, criador da Real Academia Gallega, 

e o intelectual galeguista Ramón Piñeiro, por exemplo, viam a emigração como um 

direito individual inerente ao liberalismo econômico, produzida mais pela promessa de 

aventura, riqueza e bem estar no exterior que pela miséria145. Murguía afirma em 1914 

que a problemática da fome146

[...] hoje o pequeno preço do bilhete, a comodidade, a rapidez do 
transporte, a segurança pessoal de que goza em lugares onde somente 
o nome de espanhol era em outros tempos um perigo, a diária 
comunicação com Europa, faz com que até o nome de emigrantes seja 
um verdadeiro contra sentido 

 como causa da dispersão, assim como a tristeza 

provocada pela possibilidade de não voltar a ver a família, eram realidades 

ultrapassadas.  

147

Em 1960, Manuel Rieiro Romar, então com 17 anos, deixou Santa Comba (A 

Coruña) sozinho e embarcou em um navio em direção ao Brasil.  Ele começou a 

trabalhar na roça aos 5 anos em sua aldeia, Buxos, onde  não havia luz elétrica nem 

banheiros nas casas, localizada a 5 quilômetros de Santa Comba (A Coruña). Ao ser 

questionado sobre os motivos que o levaram a tal decisão ele diz:  

.  

 

Tive (que sair) porque não tinha comida, né? Eu com 17 anos tinha 
que ir embora. Éramos quatro, éramos seis, mas dois morreram 
pequenos. Havia muitas doenças para as crianças pobres sem comida 
e tal. E quedamos 4, eu sou o maior deles, o mais velho. Então eu 
tinha que ir embora, outros vizinhos meus, do meu tempo, já tinham 
ido embora, alguns para o Uruguai, outros para Argentina, outros 

                                                           
144 GONZÁLEZ TORRES, Manuel, op.cit., p. 11. 
145 Gran Enciclopedia Galega. Tomo XV. Verbete “Emigración”. Lugo, El Progresso, 2003. 
146 Em 1880, no entanto, Murguía escrevia: “Galícia sofre; uma grande população, ativa, frugal, calada e 
trabalhadora, tem que abandonar a casa, hoje asilo de lágrimas e tristezas, e ir até as cidades em busca de 
alívio”. MURGUÍA, Manuel. Política y sociedad en Galícia. Madrid: Akal Editor, 1974, p.111. 
147 MURGUIA, Manuel. Preocupaciones que deben conbatirse. “Vida Gallega”, n. 14, fevereiro de 1914.  
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para o Brasil. Então eu falei para o meu pai, eu quero sair. O 
caminho era essa, coller a maleta e ir embora148

 

.  

 
Figura 11. Charge da revista “Vida Gallega”, de 1930, retrata a situação de miséria dos galegos. 
 

Para o historiador Xosé M. Núñez Seixas, a defesa do estereótipo da ascensão 

social dos emigrantes e retornados, que um dia chegaram aos lugares de destino 

praticamente analfabetos, sem dinheiro, e conseguiram conquistar um patrimônio 
                                                           
148 Entrevista concedida a autora, em setembro de 2008, em Santiago de Compostela. 
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considerável, fortalece-se entre os intelectuais galego-americanos como uma forma de 

afirmar orgulhosamente a capacidade da Galícia e do seu povo149. Esse discurso, porém, 

além de ajudar a promover a emigração, deixava em segundo plano as causas reais da 

saída massiva e o impacto que tal processo provocava na região. A construção desse 

discurso de sucesso também era uma forma de mascarar a verdadeira situação 

econômica que muitos emigrantes enfrentavam nos lugares de destino. A historiadora 

Lená Medeiros de Menezes afirma que o imigrante pobre que chegou ao Rio de Janeiro, 

pobre tendeu a permanecer, afastado, em muito, da representação idealizada da mão-de-

obra superior, promotora do progresso, que compunha os discursos imigrantistas da 

época150

 

. 

Além de ser retratado como aventureiro e com grande capacidade para 

conquistar riquezas, o emigrante era designado por alguns setores, principalmente os 

governamentais, como um representante da civilização européia que tinha a importante 

missão de contribuir com a formação de outros povos, discurso que seria retomado pelo 

franquismo. Assim como uma espécie de colonizador. 

 

Estos pueblos (celtas), que tan intensamente sienten el instinto 
emigratorio, parecen destinados a una misión trascendental: a 
transportar las esencias de las viejas civilizaciones europeas a través 
del mar, al nuevo continente, para crear allí las civilizaciones futuras 
sobre nuevas bases y principios. A esta tan gran misión ha de 
contribuir Galicia con todo su esfuerzo y con toda su alma. La obra 
de Galicia en América ha de ser, principalmente, colaborar en la 
creación de ese ideal colectivo. El gallego lleva á aquellas tierras, 
además del tesoro de su trabajo, el tesoro, aún mayor de su alma y en 
esa alma céltica, aunque él mismo no se dé cuenta de ello, lleva como 
dormidos, en estado de ensueño crepuscular, grandes ideales 151

 

. 

A pluralidade de pontos de vista sobre o tema também aparece no discurso 

daqueles que defendiam a emigração com base nos problemas estruturais da região. 

Sem uma alternativa interna viável e rápida a saída era uma forma de romper com a 

                                                           
149 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. Emigrantes, caciques e indianos: o influxo sociopolítico da emigración 
transoceánica en Galicia (1900-1930). Vigo: Xerais, 1998, p. 321. 
150 Segundo a autora, o afluxo de estrangeiros para a cidade era composto predominantemente por 
habitantes do Norte de  Portugal, da Galícia e das províncias meridionais italianas. MEDEIROS DE 
MENEZES, Lená. “Bastidores: Um outro olhar sobre a imigração no Rio de Janeiro” in “Imigração”. 
Acervo. Revista do Arquivo Nacional, volume 10, número 2, julho/dezembro de 1997, p. 4. 
151O texto Los gallegos en America reproduz o discurso do orador e sacerdote galego Lopez y Carballeira 
promovido no encerramento de uma conferência realizada em A Coruña. “Vida Gallega”, n. 101, 1918.  
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estrutura de poder local e conseguir recursos que poderiam levar à transformação. 

Ramón Castro López, por exemplo, considera a emigração positiva porque, além de ter 

se tornado um dos principais pilares do fomento à agricultura, “teria conseguido mudar 

a realidade de camponeses submetidos à força bruta e à exploração de caciques e 

usureros152”. Em sua análise, o governo, em vez de buscar frear a emigração, deveria 

melhor controlá-la para que a pátria e o próprio emigrante pudessem obter maiores 

vantagens153

 

, conceito que seria adotado pela política franquista com outro teor. 

Antonio Vilar Ponte tinha posição semelhante. Em trecho da peça “A patria do 

labrego”154

 

, escrita em 1905, o autor mostra como a emigração poderia ser uma forma 

de escapar da estrutura social hierárquica das aldeias. Em determinado trecho, a 

personagem Rosa diz:  

Que necessidade nós temos, meu pai, de estarmos feito uns escravos 
aqui, onde os gritos dos caciques nos fará pedir esmolas muito em 
breve, podendo fazer o que nos manda meu irmão: ir para Havana, 
onde, como diz na carta: “com menos trabalho que aqui se ganha 
mais e se está livre dos caciques”155

 

. 

E a idéia da emigração como fonte de recursos importante, que poderia dar a um 

pobre camponês acesso a recursos jamais disponíveis na Galícia, também fazia parte do 

discurso da minoria que havia conseguido grande progresso material nos lugares de 

destino.  O jornal liberal “Buenas Noches”, editado em Rianxo (A Coruña) pelo indiano 

José Barreiro, publicava diversos artigos afirmando que graças à emigração milhares de 

compatriotas puderam chegar a posições que não teriam alcançado no país natal.156

                                                           
152 CASTRO LÓPEZ, Ramón, op. cit., p.21. 

 No I 

Congresso da Emigração, realizado em 1909, Rafael Maria de Labra, então presidente 

do evento, destacava a vida desafogada da maioria dos emigrantes que trabalhavam na 

153 Entre as ações propostas estavam o fomento à educação pública para reverter a alta taxa de 
analfabetismo; o extermínio do caciquismo político, evitando assim que os emigrantes odiassem a triste 
administração da pátria; e a melhoria das condições do serviços dos consulados, que em muitas ocasiões 
tratavam os emigrantes de maneira pouco cuidadosa. 
154Segundo o autor, em entrevista concedida ao jornal “El pueblo gallego” de 16 de agosto de 1930, o 
tema da obra surgiu de observações do cotidiano em Foz (Lugo) durante as eleições.  VILAR PONTE, 
Antonio. A patria do labrego e Almas mortas. A Coruña: La Voz de Galicia, 2002, p. 13.  
155 Ibid., pp.63-64. 
156 SIXIREI PAREDES, Carlos op.cit., p. 90. 
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América, as remessas regulares às famílias e os generosos donativos à pátria como 

motivos para apoiar o processo de saída157

 

 .  

Alguns membros da elite local também defendiam a emigração, ainda que com 

interesses distintos. González Besada, membro do Partido Conservador, afirma em 

conferência realizada no Centro Galego de Madrid, em 1907, que a emigração deve ser 

menos perseguida pelo fato de garantir aos camponeses os recursos necessários para 

pagar as contribuições ao Estado, as rendas da propriedade ao senhorio, comprar 

ferramentas e sementes, reedificar a casa e redimir-se do serviço militar158

 

.  

Mas havia também quem se colocasse em posição contrária à emigração, mesmo 

na fase inicial. O padre Martín Sarmiento (1695-1772) foi um dos primeiros a atribuir a 

intensa saída como uma das principais causas da decadência da região. Modernamente, 

Otero Pedrayo apresenta opinião parecida. O escritor considera que o processo 

depauperava Galícia de seu capital e de suas tradições159

 

.  

Emigran os homes novos, fortes e audaces. Os que serian capaces de 
abalarre o pais e modernizalo, incruso de xeito revolucionario; os 
que serían capaces de trasformaren pol-a lei da necesidá o ambente, e 
de transmitiren por herdo suas boas cualidás naturaes160

 

.  

Por motivos distintos, uma parte da elite econômica, formada por proprietários 

locais e caciques, também criticava o movimento de abandono das aldeias, já que via 

seu controle sobre a população se desvanecer.  

 

A defesa da emigração pela elite seria ainda conseqüência do fato de a saída 

evitar o conflito social, funcionando como válvula de escape161

                                                           
157 CORES TRASMONTE, Baldomero, op. cit., p.108. 

. De acordo com Sixirei, 

havia três saídas para resolver a problemática situação econômica e social da Galícia na 

virada dos séculos XIX para o XX: a mendicância, a bandidagem ou a emigração. 

“Obviamente a derradeira revela-se como a melhor, pois é a única que não conturba a 

158 CASTRO LÓPEZ, Ramón, op.cit., p. 23 
159 GÁNDARA FEIJOO, Alfonso. La emigración gallega a través de la história. México: Limbo, 1981, 
pp. 7-8.  
160 Catálogo da exposição “Nos mesmos”, p. 13. 
161 A possibilidade de se conseguir formas de sobrevivência no exterior aliviaria a miséria dos 
camponeses e não os levaria a adotar atitudes revolucionárias. CAÑADA, Silverio. “Grand Enciclopedia 
Galega”. Lugo: El Progreso, 2003. 
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permanência das relações econômicas tradicionais e a cômoda hegemonia dos donos do 

poder” 162

 

. A criticada alternativa da emigração produziu duas conhecidas frases no 

universo galego: “A emigração é uma renúncia à revolta”, de Xosé Manuel Beiras, e 

“Em Galícia não se pede nada. Emigra-se”, de Alfonso Rodriguez Castelao. 

As posições políticas divergentes não levam, contudo, a um questionamento 

sobre as razões que provocam de fato à emigração massiva. A discussão limita-se às 

conseqüências, não há um movimento articulado capaz de pleitear soluções reais para 

esse quadro. As poucas ações serão tomadas na época da Segunda República, logo 

tolidas pela Guerra Civil, em ações no exílio que não tinha poder de articulação durante 

o regime franquista, e só poderão ter algum efeito transformador após a democratização 

da Espanha e a adoção do Estatuto de Autonomia. Essas questões serão vistas mais à 

frente, no capítulo sobre Autonomia. 

 

1.4. Fracassados, perturbadores da ordem e “desgaleguizados”: Visões sobre os 

emigrantes 

 

Por um longo período América foi sinônimo de riqueza e terra de promissão para 

o subconsciente coletivo de toda a Galícia163. Segundo Xosé M. Núñez Seixas, o 

sucesso econômico, ou a ausência dele, marcava a relação entre os emigrantes e as 

aldeias. A decisão de retornar ou não ao solo natal estava diretamente relacionada com o 

fato de ter alcançado ou não o sucesso econômico.164 E como a maioria dos que 

voltavam às aldeias eram indianos fechava-se um ciclo, no qual a imagem do exterior, 

principalmente dos países da América Latina, continuava fortalecendo-se no imaginário 

como lugar de enriquecimento. Obedecendo a essa lógica, voltar para a terra natal sem 

capital, era correr o risco de ser reprovado socialmente. Como não enriquecer em meio a 

tanta prosperidade? Nas zonas rurais os “fracassados” eram a vergonha das suas 

famílias165

                                                           
162 SIXIREI PAREDES, Carlos, op. cit., p. 58. 

. Os que não haviam enriquecido preferiam ocultar o fato nas Américas a 

163 Ibid,  p. 102. 
164 “Ora bem, o êxito econômico dos emigrantes muitas vezes era mais relativo que absoluto: possuir 
umas economias suficientes para abrir uma modesta tenda podia parecer um grande êxito a camponeses 
que jamais possuíram nada, nem sequer a terra que cultivavam”. NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M, op. cit., 
p.312. 
165 Ibid., p.318. 
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regressar com o dinheiro justo para o enterro166. O autor cita como exemplo a decepção 

de uma família camponesa que encontra apenas uma mensagem de felicitação e uma 

revista cultural galega, e não o esperado dinheiro, em uma carta enviada por um dos três 

filhos emigrados à Argentina.167

Nas aldeias e na imprensa local havia somente espaço para os que traziam 

alguma fortuna ou haviam alcançado posições de destaque. Quase ninguém se lembrava 

dos que nem sequer puderam retornar, “a imensa legião de fracassados, (...) os que não 

puderam voltar ao solar nativo depois de haver arrastado sua cruz em longínquas 

terras.” 

  

168

Núñez Seixas ressalta que na literatura publicada na imprensa galega do exterior 

insistia-se na idéia do sacrifício dos emigrantes anônimos de origem camponesa 

obrigados a satisfazerem as expectativas de melhoria econômica depositadas neles pelas 

famílias que ficaram na Galicia.  

 

De aí o recurso literário á figura do morriñento emigrante retornado 
que, incapaz de aturar por máis tempo a separación familiar, decide 
voltar á súa aldea, onde, para sorpresa súa, é mal recebido polos 
seus, que non lle perdoan precisamente o non ter triunfado e non ter 
chamado ós seus parentes para iren a América xunto del; ou aparecia 
a decepción de una família labrega ó abrir unha carta certificada da 
Arxentina dun dos seus tres fillos emigrados, no interior da cal non se 
remesaban os arelados cartos, senón unicamente... parabéns e unha 
revista cultural galega169

Antón Vilar Ponte revela a forma negativa como se julgava os que retornavam 

sem recursos na peça “Almas mortas”, escrita em 1920. Em uma das passagens Rafael, 

personagem que esteve na América, mas não enriqueceu, desabafa ao médico D. 

Ramonciño. “(...) Aos que non traguemos cartos, porque non tivemos sorte, recíbennos 

de mala gana. As famílias somentes tratan ben, pol-o regular, ós que veñen ricos. 

Americano que chega probe, acólleno con friaxe”

. 

170

[...] enantes ninguén, así eu diga, nos tiña consideración na 
parroquia: éramos probes. Mais agora, dende nantronte chegou Pepe 

. Na mesma obra, a personagem 

Loisa observa a mudança do comportamento dos vizinhos com a chegada de seu irmão, 

que havia passado 30 anos em Cuba.  

                                                           
166 MATO, Alfonso, op.cit., pp. 55-57. 
167 NUÑEZ SEIXAS, Xosé M, op.cit., p.322. 
168 Ibid, p. 310. 
169Ibid, p.322.  
170 VILAR PONTE, Antón, op.cit., p. 38. 
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co´a família da Habana, seique porque lle viron tanta “vida”, tantos 
baúles, e saben que é rico, cate,  todos son agasallos i-aloumiños pra 
nós171. 

 
Figura 12. Reprodução da capa da revista “Vida Gallega”. Fevereiro de 1935. Ano XVII. Num. 619 

 

Na opinião de Rieiro Romar, a sociedade galega continua sendo pouco receptiva 

com aqueles que retornam sem recursos financeiros. “Se você não trouxe dinheiro, é 

melhor morrer, pois encontra todo o desprezo do mundo, toda a falta de solidariedade 

possível. Nem todo o mundo se dá bem. A pessoa saiu sem levar nada e é obrigada a 

trazer?172

                                                           
171Ibid., p. 30. 

”  

172 Entrevista concedida à autora em Santiago de Compostela. Setembro de 2008.  
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Nas aldeias e na imprensa havia somente espaço para os que haviam obtido 

sucesso financeiro ou alcançado uma posição social de destaque. Ao ouvir o relato de 

uma mulher sobre as desventuras do marido em Buenos Aires, o médico da peça 

“Almas mortas” 173

 

 lamenta que somente se conheça o lado bom da emigração nos 

povoados. Segundo ele, somente se via a cara boa da emigração, sem lembrar-se da cara 

trágica.  

Quéixase, e non sen razón, toda a prensa de Galicia, da constante e 
continua emigración que ali se está levando a cabo. (...). É tristissimo 
ver como de todos os portos, e case sempre que saen buques para 
Buenos Aires, Montevideo, Brasil, Chile e Perú. (...) Parten centos de 
mozos robustos e sans (...), abandonando as súas familias e as súas 
vilas, (...) para ir a aqueles portos en busca dun ouro que non é máis 
ca unha ilusión174

 

. 

A ausência de histórias mal-sucedidas na imprensa tem explicação. Segundo o 

ensaísta Emílio Xosé Ínsua, entre os séculos XIX e o começo do XX eram três os 

motivos para os jornais apresentarem uma visão positiva do processo emigratório.  

 

O primeiro, a suculenta fonte de ingressos que significava para a 
imprensa galega os anúncios das consignatárias e casas navieiras; o 
segundo, a forte presença de representantes e intermediários dessas 
casas nos conselhos de administração de jornais importantes como 
“La Voz de Galícia” ou “Faro de Vigo”, com a conseguinte 
influência nas suas linhas editoriais; e o terceiro, precisamente, a 
política editorial do silêncio ou desinformação, de censura em uma 
palavra, sobre os aspectos mais negativos e conflitivos relacionados 
com a emigração175

 

. 

Voltar à Galícia sem capital não era bem visto pela sociedade, mas os indianos 

não estavam isentos de críticas. Eles eram acusados de exibir de maneira arrogante a 

                                                           
173 VILAR PONTE, Antón, op. cit., p. 38. 
174 ALVAREZ INSUA, Waldo. Catálogo da exposição “Nós Mesmos”, p. 13. 
175 VILAR PONTE, Antón, op. cit., p. 37. 
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riqueza adquirida, de se colocar em posição de superioridade em relação aos vizinhos176 

e de desprezar os costumes e as tradições locais177

Aparece logo “Pepe” [emigrado a Cuba da peça “Almas mortas”] 
falando un español inzado de trazos castrapizantes

.  

178, anglicismos e 
modismos léxicos peculiares que corresponden ás falas habaneiras, 
fachendeando do nivel de vida na illa, presumindo da súa posición 
social e amosando unha actitude despectiva coa terra da súas orixes, 
mediante comentarios como o que segue: “acá hay tanta miséria y 
tanta suciedá que deben de abundar los enfermos, como no? [...]179

 

 

Castelao, inclusive, imortalizou de maneira desfavorável os indianos como 

esnobes, materialistas que desprezam seus antigos vizinhos e falam um “castelhano 

crioulo”. Esse tom crítico também está em “Os biosbardos”, livro de Eduardo Blanco-

Amor publicado em 1962.  No conto “O salvamento”, Pedrinho, sobrinho de dois 

emigrados à América, revela não gostar dos “americanos”, principalmente daqueles que 

trazem dinheiro. “A mim pareciam uns vaidosos, cheios de si [...], fazem comparações 

de tudo, como se viessem do paraíso e nós estivéssemos no esterco180. Em outro trecho 

o personagem diz: “[são] mais diferentes de nós que os estrangeiros; com aquela 

superioridade, aquele comparar e opinar sobre tudo o que não entendiam”.181 Esse 

parágrafo revela a ruptura, ainda que subjetiva, entre os que ficavam e os que partiam. 

“Aqui os chamam americanos e em América galegos, e nem são galegos para nós nem 

americanos para os de América”.182

 

 

No documentário “El tren de la memória”, uma das entrevistadas, que partiu 

para Nuremberg em um trem de trabalhadores, conta que muitos de seus companheiros 

de viagem ou de fábrica quando visitavam Espanha buscavam mostrar uma vida que 

                                                           
176 “Logo de voltar da emigração, Xeronimo já não tratava com os moços com os que fora à escola, e só 
se juntava com o médico, o padre e o mestre de escola, porque dizia que os demais nem sabiam falar. Em 
pouco tempo meteu-se na política e colocou-se ao lado dos caciques grossos da província, chegou a ser o 
cacique da aldeia e ganhou a antipatia de todos os vizinhos”. A. RODRIGUEZ, Elias apud NÚÑEZ 
SEIXAS, Xosé M, op. cit., p. 356. 
177 “[…] os imigrantes também eram vistos (particularmente os retornados) desde um prisma negativo, 
como vaidosos que quando voltavam empregavam  uma mistura cômica das línguas galega e castelhana 
com modismos latino-americanos e que, em função disso, contribuíam a desaparição do idioma, das  
tradições e dos costumes ancestrais nas zonas rurais. Para muitos nacionalistas, a emigração 
desgaleguizava o país”. Ibid, p. 5 
178 Castrapo é a mistura de galego e castelhano. 
179 VILAR PONTE, Antón, op.cit., p. 31  
180 BLANCO-AMOR. Eduardo. Os Biosbardos. Vigo: Editorial Galaxia, 1983, p. 83. 
181 Ibid., p.94. 
182 MATO, Alfonso, op. cit., p. 57. 
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não tinham, compravam objetos caros, ou de difícil acesso na Espanha, ou alugavam 

carros para viajar. Ela conta que chegava a pensar que não era possível que eles viessem 

do mesmo lugar no qual vivia, pois conhecia as dificuldades e apertos que passavam 

para sobreviver na Alemanha e ainda ajudar as famílias. Sua análise sobre essa história 

construída é que era uma forma de compensação para si e para outros. Reiterando para 

si próprios que havia valido e continuava a valer a pena ter partido; e para os outros, 

vizinhos e parentes, de que haviam conquistado algum sucesso material. As más 

condições de vida desapareciam do discurso de muitos emigrantes.  

 

A literatura também acusa os indianos de não se envolverem com os problemas 

da classe social a qual pertenciam antes de partir, buscando inserir-se na elite local. De 

acordo com Xosé Lesta Meis muitos “americanos”, que tinham trabalhado duro para 

alcançar uma posição respeitável, retornavam dispostos a levar uma vida tranqüila e 

viver de rendas. “Para isso, também imitavam no seu comportamento social à fidalguia 

e à nobreza rural, em definitiva os tradicionais caciques, e mesmo andavam a procurar 

casar-se com famílias importantes”.183

Os indianos são ainda retratados como perturbadores da ordem. Influenciados 

pelos costumes e idéias adquiridos no meio urbano, eles rejeitariam os valores políticos 

e sociais imperantes

  

184. Segundo Sixirei Paredes, a elite local desaprovava até a 

influência que exerciam sobre a forma vestir dos camponeses, pois se quebrava uma 

forma de diferenciação social. “Esses ataques às mudanças de roupa escondiam uma 

atitude de oposição à modernização. É que depois das roupas vinham as idéias” 185

 

.  

Até mesmo os investimentos realizados pelos indianos nos povoados podiam ser 

alvo de questionamentos. As escolas fundadas pelas sociedades de instrução, por 

exemplo, eram objeto de controvérsia. A Igreja desaprovava porque adotavam um 

currículo laico, baseado nos sistemas educativos de Cuba e Argentina. Por motivos 

distintos, intelectuais progressistas também desaprovavam a novidade.  

 

                                                           
183 LESTA MEIS, X. De mi tierra. El patriotismo de algunos americanos. “Ecos de Galícia”, n. 170, 
junho de 1922, p. 354. 
184 Ramón Castro López dizia com horror que os emigrantes estavam animados com o melhor espírito 
revolucionário. SIXIREI PAREDES, Carlos, op. cit., p. 118. 
185 Ibid., p. 118. 
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Ensinava-se geografia da América, louvando os imensos recursos e as 
enormes possibilidades de enriquecimento rápido que ofereciam os 
países de além mar, cativando a imaginação de rapazes que deveriam 
ter idade para emigrar. Fazia-se também especial insistência na 
aprendizagem do cálculo e da gramática espanhola, instrumentos 
considerados imprescindíveis para triunfar no comércio e nos 
negócios que se supunha que realizariam os alunos quando cruzassem 
o oceano. Em justiça deve-se reconhecer que algumas escolas também 
se preocupavam em ensinar inovações pecuárias e agrícolas para 
tratar de influir na modernização do agro galego186

 

. 

Na opinião de Vilar Ponte essas escolas longe de contribuírem para a melhoria 

das condições de vida regionais seriam uma das causas do atraso coletivo da Galícia, 

pois seus mestres fomentavam o desprezo pelas coisas da terra.  

Porque são zonas de despersonalização, negadoras da pedagogia 
mais simples que manda ajeitar as forças da inteligência para a 
adaptação ao meio. Aprendem mais geografia e história da América 
que da Galícia as crianças que vão à escola de vocês; aprendem mais 
de mecanografia que de cultivo de terras vizinhas (locais) e de coisas 
do trabalho no país. As escolas de vocês são fomentadoras e 
preparadoras da emigração.187

 

 

Não há condições de afirmar que todas as escolas fundadas por indianos 

tivessem por objetivo formar emigrantes para a América, mas é possível perceber que 

havia no ensino promovido por esses centros uma influência da lógica da época, quando 

emigrar era uma das poucas alternativas disponíveis na busca por uma vida melhor. 

Uma passagem das memórias do secretário do colégio Blanco de Cée, na província de A 

Coruña, entre 1895 e 1896, mostra como esse pensamento fazia-se presente na 

sociedade.  

Todos sabemos que a instrução primária é a mais firme base da 
cultura em todas as classes sociais. Quanto às disciplinas de 
aplicação ao comércio e o conhecimento da História Universal e da 
Espanha, é evidente a utilidade que prestam aos jovens, e muito 
especialmente quando esses se vêem na dolorosa necessidade de 
abandonar sua querida pátria em busca de um futuro mais 
animador188

A fundação de uma escola na região do Valle Miñor (Pontevedra), construída 

com recursos de emigrantes de Buenos Aires, é comemorada em matéria publicada na 

.  

                                                           
186 Ibid., p. 100.   
187 VILAR PONTE, Antón, op.cit., p. 42 
188 CORES TRASMONTE, Baldomero, op. cit., p. 26. 
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revista “Vida Gallega" justamente por oferecer uma formação ampla e atenta ao futuro 

dos jovens. “Quatrocentos filhos do Valle Miñor recebendo as luzes da cultura, 

colocando-se em condições de chegar a Buenos Aires aptos a dirigir uma exploração 

agrícola ou a tomar nas mãos os livros de uma casa de comércio” 189

 

. 

Em 1912, José Maria Riguera Montero escrevia, indignado, sobre as deploráveis 

condições morais e materiais dos emigrantes galegos que chegavam à Argentina e 

denunciava também a alta cifra de analfabetos.  

[Ellos] no tienen un concepto claro de su dignidad y desempeñan sin 
resistencia  los oficios más bajos y humildes…  Por eso urge difundir 
la instrucción y aumentar el trabajo en la Península; tanto para 
disminuir la emigración, si es posible, como para colocarla en 
condiciones mejores, si ella es inevitable 190

Diante desse quadro o que os membros das sociedades que fomentavam as 

escolas buscavam era evitar que seus compatriotas passassem pelas mesmas 

dificuldades que eles haviam enfrentado. A mudança da sociedade galega, ainda que 

desejada, era colocada em segundo plano diante da necessidade veemente de buscar 

alguma forma de ganhar a vida. “Significativamente, cuando llegue la Segunda 

República, serán estos centros los que ofrezcan mayor resistencia a la enseñanza en 

gallego, con el argumento de que esta lengua era ‘inútil para alguien que va a 

emigrar’”.

. 

191

 

 

A revista “Vida Gallega” de 1931 já anunciava esse tipo de conflito na matéria 

“La lengua patria y los gallegos ausentes”, que buscava responder as indagações dos 

nacionalistas galegos sobre a necessidade de se aprender castelhano nas escolas. A 

revista registra os argumentos do poeta José Rey Soto, que havia vivido quatro anos em 

Cuba e o mesmo tempo em Nova Iorque. A fala do entrevistado mostra que a 

preocupação de muitos emigrantes era ter, antes de tudo, instrumentos de sobrevivência 

no exterior e revela divergências entre as idéias perseguidas por distintos setores da 

sociedade. 

 

 Los gallegos de América queremos una Galicia grande, cosmopolita; 
no una patria chica, encarcelada. Además, el gallego ya lo 

                                                           
189 SOLÁ, Jaime. “Vida Gallega”, ano 1, n. 12, dezembro de 1909.  
190 SIXIREI PAREDES,Carlos, op. cit., p.96. 
191 MURADO, Miguel-Anxo, op. cit., p. 127. 
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aprendemos en la cuna, y lo que nosotros necesitamos en Galicia son 
muchas escuelas de español, a falta de otro idioma más universal.[…] 
No procederian los nacionalistas así como lo hacen si se viesen 
delante de un hijo de los Estados Unidos que les hablase el español y 
ellos lo ignorasen. Pero es que ellos son profesores, señoritos que 
hablan varios idiomas y no tienen que pasar por el sonrojo de 
desconocer la lengua de sua propia patria; y cuando salen de la 
región hablan el español fluente, sin tartamudeos192

 

. 

Apesar das críticas em relação às disciplinas oferecidas, as escolas, que se conta 

por pouco mais de 200 colégios na Galícia, dos anos iniciais do século XX até a Guerra 

Civil193, foram importantes para melhorar o nível de estudos na região194. A queda do 

índice de analfabetismo, de acordo com Sixirei Paredes, deveu-se em grande parte ao 

esforço dos imigrantes, “feito que contrasta notavelmente com a indiferença das 

autoridades da época, escassamente preocupadas por melhorar as condições educativas 

dos galegos”195

A realidade é que não eram somente as escolas criadas pelos indianos as 

dispostas a oferecer conhecimentos que pudessem ser úteis nas Américas. Em 1880, o 

inspetor Manuel Panero dirige-se com essas palavras ao mestre da escola pública de 

Somozas (A Coruña): [...] “As operações decimais e o sistema métrico devem proceder 

às operações de quebrados, por serem essas hoje de menor aplicação que àquelas, [...] a 

alteração é mais precisa aos pais que desejam dedicar seus filhos à emigração às 

Américas” 

.  

196

                                                           
192 Vida Gallega. 1931, num. 472, Ano XXIII 

.  

193 RODRÍGUEZ GALDO, María Xosé, op. cit., p.93. 
194 De acordo com dados do Instituto Nacional de Estadística, em 1920, em A Coruña e Ourense, a taxa 
de analfabetismo era de 50/60 habitantes por cada 100, e em Lugo e Pontevedra, de 40/50 por 100. Entre 
os homens, de 21 a 25 anos, o índice era de 50%, em 1900; cerca de 40% em 1910; e de 30% em 1920. 
Entre as mulheres da mesma idade o índice em 1900 era de cerca de 60%, em 1910, pouco mais de 50%, 
e em 1920, pouco mais de 40%. 
195 SIXIREI PAREDES, Carlos, op. cit., p.96. 
196 MARTÍNEZ DOMINGUEZ, Blanca. “Alfabetización, escolarización e emigración en Galicia (1860-
1930): uns vínculos paradoxais”  in  Migracións na Galicia Contemporánea. Desafios para a sociedade 
actual. Santiago de Compostela: Gotelo Blanco Edicións, 2008, p. 33. 
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Figura 13. Catálogo da exposição “Nos mesmos”. 
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Além das críticas sobre a linha de ensino adotada nas escolas, também se questionava o 
fato de os emigrantes não investirem em setores que poderiam efetivamente levar ao 
desenvolvimento. É difícil precisar como as remessas foram aplicadas:  

Mas se pode afirmar que a massa monetária enviada da América não 
foi investida em indústrias nem em melhorar, em um sentido 
modernizador, as estruturas econômicas do país para que a 
emigração não fosse mais necessária197

Os emigrantes seguiam o raciocínio vigente na época, preferindo aplicar suas 

economias em um setor estável. E na Galícia do início do século passado, o considerado 

seguro era a compra de terras ou de gado.  

.  

O fracasso da Revolução Industrial na nossa terra no século XIX não 
contribuía tão pouco a animar os possuidores de maiores fortunas a 
arriscar-se em um terreno que praticamente teriam que criar e que 
eles não conheciam198

Para Vilar Ponte, o dinheiro enviado pelos emigrantes, até porque não mexia 

com a estrutura econômica do país, era um remédio momentâneo, que fomentava a 

preguiça, ajudava a aumentar a resignação, encarecia as terras e desgaleguizava a alma.  

.  

 
Nenhuma grande indústria se deve a eles (se houvesse alguma 
exceção confirmaria a regra). Nem construíram um tranvia, nem uma 
fábrica, nem exploraram umas minas, nem ergueram apenas uma 
granja agrícola. [...] Três anos de más colheitas, e sem receber 
dinheiro da América, trocariam a mansidão dos lavradores por uma 
revolução fecunda199

Em uma passagem de “Memorias dun neno labrego”, o menino Balbino conta 

que o pai sempre diz que se não houvesse emigração, não haveria espaço para tantas 

pessoas na Galícia. “O país está sen explotar. Se da noite para a mañá non deixasen saír 

ninguén, faríamos unha revolución que é o que compre, e todos viviriamos como se 

merece, sin andar esmiñatando em terras alleas”

. 

200

Para Xosé Manuel Beiras, um dos pontos mais significativos para a 

compreensão da estrutura contemporânea da Galícia radica na análise que enxerga o 

constante processo de saída como uma renuncia à rebelião. “Pues no ofrece duda que la 

.  

                                                           
197 SIXIREI PAREDES, Carlos, op. cit., p.94. 
198 Ibid., p. 95. 
199 VILAR PONTE,Anton,  op. cit,. p. 157. 
200 NEIRA VILAS, Xosé. Memorias dun neno labrego. A Coruña: Edicios do Castro, 2001, p. 68. 
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sistemática elección de la alternativa emigratoria ante un permanente estado de sitio 

supone, en la historia moderna de las gentes gallegas, una renuncia a la rebelión”201

Nesse ponto é importante lembrar o conceito de Albert O. Hirschman sobre 

saída e voz. Segundo o autor, ter a opção de deixar para trás uma situação difícil pode 

prejudicar o desenvolvimento de movimentos de contestação social. Até porque esses 

processos de saída – naturais ou forjados politicamente - levam embora os mais capazes.  

O autor cita dois exemplos importantes para compreender essa argumentação: a 

ausência de um movimento operário forte nos Estados Unidos como conseqüência, real 

ou imaginária, de partir para o Oeste (tese de Turner) e a diferença da experiência  na 

Alemanha Oriental do pós-guerra - na qual existia a possibilidade de melhorar de vida 

partindo para a vizinha ocidental, mais livre e mais próspera – e a vivenciada por 

poloneses, tchecoslovacos e húngaros, que estavam, de modo geral, confinados a esses 

países. 

. 

Ademais, para ser eficaz, a voz com freqüência requer uma ação de 
grupo, ficando, portanto, sujeita a todas as conhecidas dificuldades 
de organização e representação e à possibilidade de oportunismo 
(free riding). Em contraste, a saída, quando disponível, não requer a 
coordenação com terceiros. Daí um de meus argumentos principais: 
“A presença da alternativa da saída pode [...] atrofiar o 
desenvolvimento da arte da voz202

 

. 

As inúmeras críticas aos indianos não afetavam, contudo, a imagem deles entre 

os jovens das aldeias. O sucesso alcançado era um incentivo à emigração203

                                                           
201 BEIRAS, X.M, op. cit., p. 42. 

. Como os 

que não tinham alcançado êxito econômico pouco retornavam, e os indianos contavam 

somente a parte positiva da história, os aspirantes a cruzarem o oceano somente 

sonhavam com a vida que teriam na América. A realidade poucas vezes correspondia a 

esse quadro. “Digo eu, que botei uns anos suficientes por aquelas terras. América é uma 

armadilha! Os que caem nela não avisam os que chegam atrás”, diz o padrinho de 

Balbino, personagem central do livro “Memorias dun neno labrego”. 

202 HIRSCHMAN, Albert O. Auto-subversão. Teorias consagradas em xeque. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996, p. 21. 
203 A palavra sucesso deve ser compreendida dentro do contexto de isolamento e pobreza material das 
aldeias galegas.  
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O indiano bom, como nos explica Nuñes Seixas, era aquele que retornava a 

tempo de poder gozar do capital adquirido além mar e de poder investi-lo na melhoria 

da situação da família e da terra, pois combinava a demonstração do seu valor 

individual, mediante a ascensão social na América, com a demonstração de 

solidariedade e amor à Galícia, ao seu lugar de origem, a sua família e aos seus vizinhos 
204

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
204 Havia uma indissolúvel vinculação à paróquia nas aldeias galegas. “Desde o momento que uma pessoa 
é batizada na pia da igreja paroquial, não importa que mude de residência, emigre a Astúrias, Barcelona, 
Buenos Aires etc., seus direitos e deveres como membro também da paróquia dos vivos e como membro 
também da paróquia dos mortos, seguem vigentes. LISON TOLOSANA, Carmelo. Antropologia Cultural 
de Galicia. Madrid: Akal Editor, 1983, p. 105. 
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CAPÍTULO 2 

Autonomia: cultura e política 

 

O fim da ditadura espanhola, em 1975, marca o início de um processo, ainda em 

curso, de revisão histórica e de busca de soluções que atendam às reivindicações dos 

diversos setores da sociedade. A aprovação dos Estatutos de Autonomia é uma das 

transformações políticas e administrativas mais significativas desse período, tendo 

importância especial para as nacionalidades históricas (Catalunha, Galícia e País 

Basco). “A transición á democracia foi o detonante de fondas transformacións 

institucionais, políticas, sociais e econômicas que fan dela un punto de inflexión no 

devir histórico de España e as súas nacionalidades e rexións”205

 

. 

Considerando a perspectiva das nacionalidades históricas, o fato de o tema ter 

sido colocado na pauta da agenda política no fim dos anos 1970 demonstra que se 

começava a aceitar as diferenças como um elemento a ser considerado na formação 

social moderna, que o poder central já não tinha meios nem interesse em forjar a idéia 

de uma Espanha com uma identidade única, que o país buscava se inserir na realidade 

européia a partir de um novo recorte e que os movimentos regionais haviam 

amadurecido uma reivindicação que datava do século XIX, ainda que em níveis bem 

distintos, identificando o momento como propício para pôr o tema na mesa de 

negociação de forma mais realista.  

 

O regime democrático é, na verdade, o regime que, contrariamente 
aos regimes autoritários ou absolutistas, possui a vocação de ouvir os 
ecos dos ressentimentos, dar-lhes um certo direito de expressão, nos 
limites das leis, e favorecer a superação dos ódios pela discussão e 
pelas concessões206

 

.  

Essa mudança é fruto de uma longa trajetória, e não apenas conseqüência de um 

contexto histórico específico, mas é a partir do fim do franquismo que políticas públicas 
                                                           
205 LAGO PEÑAS, Ignacio e LAGO PEÑAS, Santiago. Vinte e cinco anos de autonomia en Galicia: 
Mudanzas políticas e econômicas. Santiago de Compostela: Escola Galega de Administración Pública, 
2006, p. 93. 
206 ANSART, Pierre. “História e memória dos ressentimentos” in Memória e (res) sentimento: 
indagações sobre uma questão sensível. Campinas, Unicamp, 2001, p. 28. 
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visando ao interesse de cada uma das regiões podem ser colocadas em prática, e a partir 

da articulação interna dos vários grupos de interesse da Galícia, País Basco e Catalunha. 

O longo caminho percorrido pela Galícia para se consolidar como uma nacionalidade 

histórica começa a tomar forma no século XIX, quando um grupo de intelectuais inicia 

um processo de pesquisa e valorização da cultura local, buscando politizá-la e 

transformá-la em um elemento diferenciador. Nas primeiras décadas a mensagem fica 

restrita a uma pequena elite preocupada com os seus rumos políticos, culturais e 

econômicos, não encontrando meios para chegar à grande massa da população, mas é a 

partir dessa movimentação, com seus avanços e retrocessos, brigas internas e mudanças 

de diretriz que se pôde chegar ao Estatuto de Autonomia e, a partir daí, a posteriores 

medidas visando o fortalecimento político e cultural local.  

 

Este capítulo é dedicado a analisar o impacto da aprovação do Estatuto de 

Autonomia no amadurecimento político e econômico da Galícia e na conseqüente 

possibilidade de colocar em prática projetos que valorizam a cultura local e promovem a 

galeguidade, compreendida como a manutenção do vínculo com a região de origem, 

independentemente de onde se viva. Como já mencionado, essa fase é conseqüência de 

processos anteriores e, por isso, vamos analisar também os movimentos culturais e 

políticos, colocados em prática no território galego e no exterior, que contribuíram para 

a construção da Galícia como uma nacionalidade histórica.  

 

2.1. O processo de descentralização 

 

Inspirado no modelo francês, o Estado espanhol moderno, nasce na primeira 

metade do século XIX. Havia naquele momento dois níveis administrativos distintos: o 

central, que assumia a maior parte do poder, e o local, com escassa autonomia. Um tipo 

de desenho que nunca resultou em sintonia completa com um país tão plural do ponto 

de vista histórico-cultural e socioeconômico.  E as tentativas de transformar esse quadro 

tiveram pouco êxito. O direito das nacionalidades e regiões da Espanha a se 

constituírem em comunidades autônomas, um nível intermediário de governo entre as 

administrações central e local, é reconhecido somente pela Constituição de 1978. A 

Carta Magna, a primeira a ser pactada e não imposta por grupos dominantes, procurava 

criar um consenso para articular o centro e a periferia na manutenção da 

governabilidade do Estado. Assim, deixava de ser somente um estatuto definidor de 
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competências, reconhecido como centro emanador do ordenamento jurídico, para 

assumir “a forma de uma carta de identidade política e cultural, atuando como um 

centro de convergência de valores”207

 

.  

Buscava-se, na verdade, um modelo que permitisse transferir autonomia a uma 

parte do território sem molestar os habitantes de outras áreas, ou mesmo determinadas 

correntes de opinião. “O resultado é um modelo original, apesar das tentativas de 

identificá-lo como uma mescla do federalismo alemão com o pouco ambicioso 

regionalismo italiano”. 208 Por meio desse novo desenho administrativo, estabelecido no 

artigo 137209

 

, reconhece-se a pluralidade do país e abre-se a possibilidade de uma 

profunda mudança na estrutura político-administrativa, rompendo com a tradição 

centralista, levada ao extremo pelo franquismo.  

A aprobación da Constitución cun título dedicado ás condicións e 
descrición do reparto do poder entre a administración central e os 
gobernos autónomos que poderían constituirse foi un paso definitivo 
para a nova estrutura do Estado 210

 

. 

A adoção dessa política descentralizadora beneficiou prioritariamente as 

nacionalidades históricas, mas ela não foi criada exclusivamente para beneficiar esse 

grupo. O acesso a esse recorte administrativo se deu por duas vias: a primeira, 

estabelecida no artigo 151 da Constituição, aplica-se as três nacionalidades históricas e 

à Andaluzia e concede de forma rápida o máximo nível de competências; a segunda, 

como prevê os artigos 143 e 144, para o caso de Madri, inicialmente aplicada a 12 

regiões, tem um grau de autonomia mais restrito, embora com caráter transitório, pois 

cinco anos após a publicação dos Estatutos de Autonomia, as respectivas assembléias 

                                                           
207 ARNAUD, André-Jean e JUNQUEIRA, Eliane Botelho (org.).  Dicionário da globalização. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris/Unesco, 2000, p. 80. 
208 RAMIÓ, Carles e SALVADOR, Miquel. “O processo de descentralização regional na Espanha e as 
dificuldades para inovação institucional das novas administrações públicas” in Democracia, 
descentralização e desenvolvimento: Brasil & Espanha. FLEURY, Sonia. Rio de Janeiro: FGV Editora, 
2006, p. 241. 
209 “El artículo 137 de la Constitución establece que el ‘Estado se organiza territorialmente en municipios, 
províncias y en las Comunidades Autónomas’, así como que ‘todas estas entidades gozan de autonomía 
para las gestión de sus respectivos intereses’”. MARÍA MARIN, José; MOLINERO, Carme; YSÁS, Pere. 
Historia política 1939 -2000. Toledo: Ediciones Istmo, S.A.,  2001, p. 35. 
210 DÍAZ, Ceferino. A Esforzada Conquista da Autonomía 1979-1981. Vigo: Editorial Galaxia, 2007b, p. 
15. 
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puderam solicitar sua revisão e incrementar seu nível de competências, equiparando-o 

ao primeiro grupo. Atualmente são 17 autonomias. 

 

Mas nos concentremos nas nacionalidades históricas. A rapidez com que se 

buscou uma solução para as suas necessidades reflete também as ações dos movimentos 

ligados a essas regiões. Catalunha e País Basco protagonizam essa luta. Em janeiro de 

1976, ocorre em Madrid uma manifestação pela anistia e o ETA211 volta a promover 

ações terroristas no País Basco. No mês seguinte, 75 mil pessoas se manifestam em 

Barcelona pela anistia e pela autonomia da Catalunha. Como conseqüência dessas e de 

outras formas de pressão, o governo permite, em setembro de 1976, que a Catalunha 

celebre seu dia nacional. Em janeiro do ano seguinte, é a vez do País Basco conquistar 

uma vitória importante: a liberação do uso da bandeira local. Ainda em 1977, outros 

avanços apontam para o fortalecimento da democracia e da pluralidade política: em 

fevereiro, uma nova lei212 legaliza os partidos; e, em junho, ocorrem as primeiras 

eleições livres.213

 

 

De acordo com R. Carr e J.P. Fusi, após os Pactos de Moncloa214 um dos 

maiores entraves políticos ao processo de democratização era a necessidade de 

encontrar uma solução provisória para as autonomias, antes mesmo que elas fossem 

definitivamente estabelecidas pela Constituição. Naqueles anos o slogan gritado nas 

ruas era: “Libertad, amnistía y estatuto de autonomía”. Na opinião de Ceferino Díaz, 

economista e parlamentar pelo Partido dos Socialistas de Galícia (PSdeG-PSOE), 

Adolfo Suárez, primeiro presidente de governo após a democratização215

                                                           
211 A organização independentista e nacionalista basca Euskadi Ta Askatasuna (expressão em basco que 
siginifica País Vasco y Libertad), que durante décadas invocou a luta armada, foi fundada em 1958. 

, teve a 

perspicácia de compreender que as aspirações de autonomia ocupariam um lugar de 

destaque na vida política do país.  

212 A Lei para a Reforma Política (Lei 1/1977 de 4 de janeiro) foi aprovada em 18 de novembro de 1976 
pelas Cortes Gerais e submetida a referendo em 15 de dezembro de 1976 com uma participação de 77%  
do censo e cerca de 80% dos votos a favor.  
213 CARR, R. e FUSI, J.P. “Espanha: da ditadura à democracia” in A transição que deu certo. São Paulo: 
Trajetória Cultural, 1989, p. 90. 
214 Os Pactos da Moncloa foram acordos assinados no Palácio da Moncloa, em 1977,  entre o governo, 
presidido por Adolfo Suárez, os principais partidos políticos com representação parlamentar no 
Congresso dos Deputados, as associações empresariais e o sindicato das Comissões Operárias com o 
objetivo de estabilizar o processo de transição ao sistema democrático, assim como adotar uma política 
econômica que pudesse conter a inflação que alcançava 47%.  
215 Governou entre 15 de junho de 1977 e 1º de março de 1979. 
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O aumento da pressão, que faz o governo buscar formas de evitar que as 

reivindicações se transformem em um problema político de grandes proporções, deve-se 

em grande parte ao fato de a autonomia regional passar a ser apoiada na Catalunha e no 

País Basco por todos os partidos de esquerda, como o Convergéncia Democrática de 

Catalunya (CDC) e o Partido Nacionalista Vasco (Euzko Alderdi Jeltzalea).  Esses 

grupos obtiveram uma significativa representação política já nas primeiras eleições 

democráticas216

 

, quando se elegeu a Câmara dos Deputados que redigiu a Constituição 

de 1978.  

O escritor e filósofo catalão Josep Ferrater Mora, muitos anos antes da 

democratização, em 1960, afirmaria: “Talvez a catalanização da Catalunha seja a última 

oportunidade  de tornar  os catalães “bons espanhóis” e os espanhóis bons europeus”217

 

. 

Segundo Manuel Castells, isso se deve ao fato de que somente uma Espanha capaz de 

aceitar sua identidade plural – sendo a Catalunha uma das mais distintivas – poderia 

estar totalmente aberta a uma Europa  tolerante e democrática.  

Os partidos nacionalistas da Catalunha e do País Basco ocuparam a lista de mais 

votados da sexta a décima posição nas eleições gerais de 1977: Pacte Democràtic per 

Catalunya (PDPC- 514.647 votos, 2,81% do eleitorado e 11 assentos no parlamento), 

Partido Nacionalista Vasco (PNV - 296.193 votos, 1,62% do eleitorado e 8 assentos), 

Unió del Centre i de la Democràcia Cristiana de Catalunya (UDC-IDCC - 172.79 mil 

votos, 0,94% do eleitorado e dois assentos), Esquerra de Catalunya (EC-FED -  143.954 

mil votos, 0,79% do eleitorado e 1 assento)   e  Euskadiko Ezkerra (EE - 61.417 votos, 

0,34% do eleitorado e 1 assento).  

 

Este apoio mudou a base completa do regionalismo catalão; deixou 
de ser uma questão predominantemente de classe média, e os partidos 
de classes trabalhadoras não eram mais indiferentes ou hostis às 
reivindicações regionais, como eles tendiam a ser na Segunda 
República. Em 1978, o regionalismo tinha deixado de ser, de forma 

                                                           
216  As primeiras posições ficaram com a Unión de Centro Democrático (UCD - 6.310.391 milhões de 
votos, 34,44% do eleitorado e 166 assentos no parlamento), Partido Socialista Obrero Español (PSOE - 
5.371.866 milhões de votos, 29,32% do eleitorado e 118 assentos), Partido Comunista de España (PCE -  
1.709.890 milhão de votos, 9,33% do eleitorado e 19 assentos),  Alianza Popular (AP -  1.504.771 milhão 
de votos,  8,21%  e 16 assentos) e  Partido Socialista Popular-Unidad Socialista (PSP-US - 816.582 mil 
votos, 4,46%  e 6 assentos). 
217 CASTELLS, M. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999,  p. 68. 
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geral, dependente de partidos regionalistas: na Catalunha e nas 
províncias bascas, eles (o PNV e os partidos do Pacto Democrático) 
foram os menos votados que a Esquerda democrática 218

 

. 

O nascimento e a evolução das pré-autonomias estão condicionados pelos 

resultados das eleições legislativas de junho de 1977219, mas na Galícia os grupos que 

venceram o pleito divergiam quanto às prioridades locais. O Partido Socialista Galego 

(PSG) ficou na 23ª posição, sem direito a nenhuma vaga no Parlamento, já o Bloque 

Nacional-Popular Galego (BNPG) conquistou o 27º lugar na lista e também nenhum 

assento.  O partido liderado por Suárez, Unión de Centro Democrático (UCD)220, obteve 

a vitória que permitiu controlar a política local e dificultar as reinvidicações de 

autonomia. “Estes resultados electorais tan diverxentes permiten conxecturar as 

diferentes características do proceso de toma de consciência colectiva e as subseguintes 

reivindicacións de autogoberno nas nacionalidades históricas” 221

 

. 

Antes da entrada em vigor da Constituição, a Lei para a Reforma Política de 

1977 estabeleceu a criação de governos pré-autonômicos nomeados pelos parlamentares 

eleitos para o Congresso de Deputados. Essa resolução foi conseqüência do acordo 

Suárez-Tarradellas222 e adotada primeiramente pela Catalunha, onde passou a valer em 

29 de setembro de 1977. Pouco tempo depois, foi a vez da pré-autonomia basca, em 1º 

de janeiro de 1978. A primeira Xunta pré-autonômica galega, presidida por Antonio 

Rosón Pérez 223

                                                           
218 CARR. R e FUSI. JP, op.cit., p. 116. 

, constitui-se em abril de 1978.  Já os Estatutos de Autonomia da 

219 A divisão por deputados ficou assim: A Coruña, nove deputados, seis da UCD, dois do PSOE e um da 
AP; Lugo e Ourese tinham a mesma composição política, cinco deputados, quatro da UCD e um da AP; 
já Pontevedra tinha oito deputados, seis da UCD, um do PSOE e um da AP. Em termos de representação 
partidária: UCD - 53,23%, PSOE – 15,62%, AP - 12,9%,  PCG  – 2,99% e BNPG – 2,02%.  Informações 
obtidas no texto Las elecciones ao Parlamento Galego. Disponível em: <http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-1981-1982-12-C3BF9CEC&dsID=PDF> 
220 Coalizão de centro-direita fundada por Adolfo Suárez, em maio de 1977, e formada pelos seguintes 
partidos: Partido Demócrata Cristiano,  Partido Popular, Partido Socialdemócrata Independiente, Partido 
Social Liberal Andaluz, Partido Socialdemócrata de España, Partido Progresista Liberal, Federación de 
Partidos Demócratas y Liberales, Partido Liberal, Federación Social Demócrata, Partido Gallego 
Independiente, Unión Canaria, Unión Social Demócrata Española, Unión Demócrata de Murcia, Acción 
Regional Extremeña e Partido Demócrata Popular. Disponível em: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico>. Acesso em: 
01/04/2011. 
221 DÍAZ, Ceferino, op. cit., p. 60. 
222 Josep Tarradellas i Joan (1899 - 1988) foi presidente da Generalidad de Cataluña no exílio, entre 1954 
e 1980. Após a morte de Franco, regressou à Espanha, teve seu cargo considerado legítimo por Adolfo 
Suárez e foi nomeado presidente do Governo Pre-autonómico de Coalizão, em 1977. 
223 Foi presidente da Xunta entre 1978-1979, presidente do Comitê Executivo do UCD e primeiro 
presidente do Parlamento de Galícia, entre 1981-1986.  

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-1981-1982-12-C3BF9CEC&dsID=PDF�
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-1981-1982-12-C3BF9CEC&dsID=PDF�
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico�
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Catalunha e do País Basco são aprovados em 1979 e o da Galícia em 1981. A diferença 

é conseqüência das distintas formas de se organizar politicamente e da desigual 

penetração do nacionalismo nessas sociedades.   
 

O forte sentimento nacionalista, amplamente difundido em ambos os 
territórios, unido à existência de parlamentares pertencentes a 
partidos nacionalistas bascos e catalães nas Cortes Gerais, foram 
elementos de pressão que aceleraram a tramitação dos novos marcos 
reguladores para o autogoverno, nesses casos224

 

.  

O direito ao autogoverno e a restituição do processo autonômico, conquistado 

pela Catalunha, pelo País Basco e pela Galícia na Segunda República, e abortado com o 

franquismo, fato que veremos mais atentamente no tópico sobre os movimentos 

nacionalistas, eram reivindicações consideradas justas pela maioria dos partidários da 

esquerda e pelos militantes históricos do galeguismo, mas provocava desconfiança e 

mesmo rejeição de alguns setores. Ainda que de uma posição eleitoral minoritária, 

entretanto, esse primeiro grupo teve papel fundamental para que a Galícia tivesse 

consideração similar à Catalunha e ao País Basco.  

 

Madrid no las quería soltar, al principio ha asegurado- , ni UCD, ni 
el PSOE, no les gustaba la autonomía. No estaban dispuestos a que 
Galicia tuviera la categoría de nacionalidad histórica, aunque 
Galicia había, tenido antes de la guerra, Estatuto de Autonomía, 
como Cataluña y el País Vasco 225

 

.  

A UCD, porém, não era uma força homogênea. Havia duas tendências básicas 

no partido: uma mais autonomista, liderada por Rosón Pérez, e a outra mais partidária 

da simples descentralização administrativa, comandada por Pío Cabanillas226

                                                           
224 JORDANA, Jacint. “As comunidades autônomas e a política de descentralização na Espanha 
democrática” in FLEURY, Sonia, op. cit., p. 221. 

. Após 

pressões políticas e mobilizações populares, o partido decide apoiar o decreto da pré-

autonomia galega, publicado no “Boletín Oficial del Estado”, em 18 de março de 1978, 

junto com os decretos de Aragão, Canárias e Valência. Tal fato mostra a intenção de se 

225 Xerardo Fernández Albor en RNE: Echo de menos aquel espíritu de la transición. Hemos retrocedido. 
Disponível em: 
<http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa2
9da6b3326aee96788b1338f59d60b8ac139ecda4dc854a77457>. Acesso em: 9 agosto de 2009. 
226 Foi subsecretário no Ministério de Informação e Turismo com Manuel Fraga e  ministro de Informação 
e Turismo no governo de Carlos Arias Navarro (1974). 

http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29da6b3326aee96788b1338f59d60b8ac139ecda4dc854a77457�
http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29da6b3326aee96788b1338f59d60b8ac139ecda4dc854a77457�
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criar uma diferenciação entre Galícia, Catalunha e País Basco. A situação, já tensa com 

essa resolução, torna-se ainda mais insustentável após a cúpula da UCD rejeitar a 

possibilidade da eleição de um presidente galeguista, no padrão de Tarradellas na 

Catalunha, e nomeia para o cargo Cabanillas, galego, mas com trajetória política 

construída em Madrid. A resistência à escolha e a crise gerada por ela faz triunfar a 

proposta mais autonomista da Assembléia de Parlamentares e Rosón é nomeado 

presidente da Xunta Pré-autonômica da Galícia. Na cerimônia de constituição do órgão, 

em 18 de abril de 1978, ele afirma que a região, finalmente, estava voltando a ser uma 

unidade política. 

 

Pero para conseguir a unidade política cómpre non soamente 
contemplar o território no seu conxunto senón aceptar o pluralismo 
democrático nel existente ainda que non teña representación 
parlamentaria. E vencellar a preautonomía ao pasado histórico 
equivale a darlle prioridade política á elaboración do Estatuto de 
Autonomia227

 

. 

Após a reforma ser ratificada pelo Parlamento, era hora de realizar um referendo 

para que o povo galego desse seu veredito sobre o Estatuto. Percebendo o abismo entre 

a discussão na esfera política e a população, intelectuais e empresários criam o grupo 

Realidade Galega228. O objetivo era reverter o desconhecimento sobre o Estatuto, 

diminuir o clima de desconfiança no qual estava sendo desenvolvida a campanha do 

referendo e conquistar o apoio da população, independentemente de questões político-

ideológicas. A preocupação do grupo justifica-se também pelos índices de abstenção em 

pleitos anteriores: 38,78% nas eleições legislativas de junho de 1977, 48,58% no 

referendo constitucional de 1978229

 

 e 48,76% nas eleições legislativas de março de 

1979, esta para o Parlamento galego. 

Xa que temos a oportunidade de decidir co nosso voto o futuro 
político de Galicia, o nosso primeiro deber de galegos é exercer ese 
dereito. Só así podemos demostrar que ademais de sermos unha 

                                                           
227 DIAZ, Ceferino, op. cit., p. 61. 
228 O grupo era formado majoritariamente por intelectuais do galeguismo cultural, técnicos e empresários, 
que iniciaram um trabalho de estudo e difusão da nova realidade galega. 
229 Os espanhóis foram as urnas no dia 6 de dezembro de 1978 para dizer sim ou não a pergunta: 
¿Aprueba el Proyecto de Constitución?.  O projeto foi aprovado por 87,78% dos votantes. Tendo em 
conta que acudiram para votar 67,11% dos eleitores, o apoio total da população correspondeu a 58,97%. 
Dados disponíveis acessados na página do Congresso Nacional espanhol. Disponível em: 
<http://www.congreso.es/consti/constitucion/elaboracion/index.htm> 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/elaboracion/index.htm�
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nacionalidade histórica somos tamén un pobo politicamente adulto, 
quere decir, un pobo con vontade política propia. A nosa actitude, xa 
que logo, debe ser activa. Os galegos debemos votar no referendo do 
dia 21. O voto, sexa cal for, será sempre respectable, porque implica 
o cumprimento dun imperativo ético e a afirmación das propias 
conviccións. En cambio, o non votar é unha postura indigna, supón a 
renuncia a cumprir un deber galego230

 

. 

Mesmo assim o plebiscito, realizado sob o lema “Aunque llueva, vota”, celebra-

se em um clima político frio.  O Estatuto de Galícia foi referendado com a elevada 

abstenção de 71,82% 231. Em Lugo, esse índice chegou a 80,13%. O jornal “El País”232 

anunciava que de um total de 2.173.629 pessoas com direito a voto, somente 

compareceram as urnas 612.528.  Os que aprovaram o Estatuto somaram 73,31% dos 

votantes. O pleito também registrou 19,82% de desaprovação, 4,65% de votos brancos e 

2,19% de nulos. Os municípios administrados pelo conservador Alianza Popular (AP) 
233

 

 tiveram o maior nível de abstenção, como o caso de A Pontenova (Lugo), 

circunscrição que registrou 95,28% de não comparecimento, e um índice de reprovação 

de 46,78% contra 23,39% de aprovação. O professor Xavier Castro aponta, porém, para 

um ponto importante a ser considerado nessa análise e que aumenta a abstenção: o fato 

do censo eleitoral no fim da ditadura franquista estar inflado pela existência de milhares 

de pessoas já falecidas. 

Os emigrantes, entretanto, participaram mais ativamente desse processo que dos 

anteriores. Um colégio de Ourense que recolheu exclusivamente votos desse grupo por 

correio registrou mais que o dobro de cédulas em comparação com pleitos anteriores. 

Em contraposição, a província, a mais pobre e interior da Galícia, teve grande abstenção 

                                                           
230 DIAZ, Ceferino, op. cit., p. 204. 
231 Na Catalunha e no País Basco cerca de 40% das pessoas não compareceram para votar. MARÍA 
MARIN, José; MOLINERO, Carme; YSÁS, Pere, op. cit., pp. 301-303.  
232JANEIRO,  Juan Francisco.  Sólo el 20,80% de los gallegos convocados a las urnas el domingo dijeron 
"sí" al Estatuto. “El País”. 23/12/1980. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/articulo/espana/GALICIA/ESPANA/UNION_DE_CENTRO_DEMOCRATICO/
PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPANOL_/PSOE/Solo/2080/gallegos/convocados/urnas/doming
o/dijeron/Estatuto/elpepiesp/19801223elpepinac_1/Tes>  
233 A Alianza Popular (AP) era um partido político conservador fundado majoritariamente por ex-
ministros franquistas e falangistas. Foi refundado em 1989, com base mais ampla, com o nome de Partido 
Popular. 

http://www.elpais.com/articulo/espana/GALICIA/ESPANA/UNION_DE_CENTRO_DEMOCRATICO/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPANOL_/PSOE/Solo/2080/gallegos/convocados/urnas/domingo/dijeron/Estatuto/elpepiesp/19801223elpepinac_1/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/espana/GALICIA/ESPANA/UNION_DE_CENTRO_DEMOCRATICO/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPANOL_/PSOE/Solo/2080/gallegos/convocados/urnas/domingo/dijeron/Estatuto/elpepiesp/19801223elpepinac_1/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/espana/GALICIA/ESPANA/UNION_DE_CENTRO_DEMOCRATICO/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPANOL_/PSOE/Solo/2080/gallegos/convocados/urnas/domingo/dijeron/Estatuto/elpepiesp/19801223elpepinac_1/Tes�
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entre seus habitantes. Em algumas localidades as pessoas não compareceram nem para 

compor a mesa de votação.234

 

   

Cuando el 21 de diciembre de 1980 tan sólo uno de cada cuatro 
gallegos apoyó su Estatuto de Autonomía, un cierto pesimismo se 
apoderó de los que habían perfilado el proceso de descentralización 
de España. Es sabido que las tierras gallegas han sido desde las 
primeras elecciones generales de junio de 1977 un feudo de la 
abstención. Este importante fenómeno ha sido justificado en 
incontables ocasiones por lo que se ha venido llamando en medios 
políticos como «razones técnicas», que no son sino causas político-
sociales y obstáculos materiales (la dispersión de las aldeas, el 
pésimo estado de las comunicaciones, la negligencia de la 
administración pública para organizar el voto por correo de los 
emigrantes...) que harán muy difícil situar la participación gallega 
ante las urnas en la media nacional235

 

. 

Para o jornal “El País” a razão da abstenção era uma só: a maioria absoluta do 

povo galego não teria ido votar porque não havia pedido o Estatuto. Em razão disso, não 

podia decidir se o apoiava ou o não236.  Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente 

da Xunta de Galícia, faz um balanço daquele período. “Se partía de cero, pero había 

algo preocupante: no había sentimiento autonómico".237 Para Díaz, o curto tempo da 

reforma e a falta de entendimento entre as forças políticas, já que muitos não 

acreditavam no triunfo das mudanças propostas pelo Estatuto, tem como conseqüência o 

não despertar da opinião pública.238

 

 

Hay, pues, que buscar una causa que no sea el mal tiempo o una 
particular idiosincrasia del pueblo gallego en su respuesta a 
consultas populares. A modo de ejemplo, y salvando la barrera de los 
años y de las circunstancias, basta volver la vista atrás, 
concretamente al 28 de junio de 1936, en que casi un 70% de la 

                                                           
234Orense: no acudió la gente ni a constituir las mesas. “El País”. 23/12/1980. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/articulo/espana/GALICIA/OURENSE/Orense/acudio/gente/constituir/mesas/elpe
piesp/19801223elpepinac_4/Tes> 
235Las elecciones al parlamento galego. “El País”. 24/12/1980 Disponível em: <http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-1981-1982-12-C3BF9CEC&dsID=PDF> 
236 Fracaso. “El País”.  24/12/1980. Disponível em:  
<http://www.elpais.com/articulo/opinion/GALICIA/Fracaso/elpepiopi/19801224elpepiopi_5/Tes> 
237 Xerardo Fernández Albor en RNE: "Echo de menos aquel espíritu de la transición. Hemos 
retrocedido". 
http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29
da6b3326aee96788b1338f59d60b8ac139ecda4dc854a77457 . Acesso em: 9 agosto de 2009. 
238 DÍAZ, Ceferino, op. cit., p. 203. 

http://www.elpais.com/articulo/opinion/GALICIA/Fracaso/elpepiopi�
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población refrendó el primer Estatuto de Autonomía de Galicia  con 
un ínfimo número de votos en contra239

 

.  

O resultado precisa ser analisado também a partir da compreensão do ambiente 

de incerteza, desinformação e medo ainda existentes em uma região marcada por forte 

repressão política e que apenas engatinhava na democratização. É um momento 

diferente do vivenciado durante a Segunda República.  A estrutura social e territorial da 

sociedade galega no fim da década de 1970 era marcada por uma elevada presença rural 

e precárias condições de vida240

 

, o que favorecia a desinformação e a presença do 

caciquismo sobre setores importantes da sociedade.  

A dependencia, ou falta de liberdade política real na votación, era 
unha realidade minoritária pero importante, unha dependencia máis 
de persoas que de partidos. Isto explicou, en parte, a falta de 
entusiasmo estatutario ou indiferenza dunha maioría do pobo 
galego241

 

. 

E, como afirma Julián Casanova, que luta ativamente pela busca de fossas 

comuns da Guerra Civil na região, a sombra do franquismo é mais alargada na 

Galícia.242

 

 O poder caciquil deixou marcas profundas nas aldeias, vide o caso dos 

municípios governados pelo Alianza Popular.  

La compra sistemática del voto y el pucherazo dejaron entre los 
campesinos un legado de desconfianza profunda hacia la democracia, 
una especie de cinismo escéptico que volverá a resurgir en los 
primeros años del posfranquismo, cuando Galicia destaque por un 
abstencionismo galopante 243

 

. 

O caciquismo era uma forma de exercício de poder legitimada e reforçada pela 

própria regulamentação eleitoral, que ajudava a criar um quadro de domínio político 

sem a necessidade de imposição dos notáveis da região.  

                                                           
239Preocupante. “El Pais”.  26/12/1980. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/articulo/opinion/GALICIA/Preocupante/elpepiopi/19801226elpepiopi_10/Tes.>.  
240 “La democracia llegó antes que la eletricidad a muchos pueblos gallegos, algunos situados justo al 
lado de los famosos saltos de aguda.” MURADO, Miguel-Anxo, op. cit., p. 171. 
241 Ibid., p. 207. 
242SUÁREZ, Alba.  En Galicia la sombra del franquismo es  más alargada. “Xornal.com”.  31/03/2011. 
Disponível em: <http://www.xornal.com/artigo/2010/12/14/galicia/sombra-franquismo-mucho-mas-
alargada-galicia/2010121423430501408.html> 
243 MURADO, Miguel-Anxo, op. cit., p. 161. 

http://www.elpais.com/articulo/opinion/GALICIA/Preocupante/elpepiopi/19801226elpepiopi_10/Tes�
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Esta superioridad se manifiesta en la aplicación del artículo 29 de la 
ley reguladora de las elecciones que permitía el triunfo automático 
del candidato que no tuviera rival. Era lo que sucedía con demasiada 
asiduidad en la Galicia interior y en Castilla la Vieja, condenadas a 
la abstinencia política por muchos años244

Esse tipo de prática não é uma construção política exclusiva da Galícia, mas ali 

encontra um tipo de estrutura que facilita o enraizamento e a propagação desse modelo: 

acesso não equitativo ao poder, baixo nível educacional e núcleos de povoação 

espalhados e isolados por todo o território.  

.  

 

Sin apenas cultura urbana, sin movilidad y con el pago de la renta 
como vínculo simbólico y económico, el campesino gallego encontró 
al mismo tiempo en el caciquismo su maldición y su única forma de 
participación política. Los caciques necesitaban los votos de los 
campesinos para el turnismo de la Restauración y los campesinos 
necesitaban la cadena de influencias que proporcionaba el sistema 
caciquil para infinidad de favores pequeños y grandes. Los agentes 
electorales se encargaban de amañar los resultados en cada 
municipio según las instrucciones que recibían de los caciques, los 
cuales ya habían negociado previamente con Madrid las ventajas que 
se obtendrían a cambio245

 

. 

Miguel-Anxo Murado argumenta ainda que esse misto de indiferença e 

desconfiança na política seria resultado da distância da corte e da falta de vinculação 

direta com o Estado, o que teria provocado um ambiente de baixa participação. De 

acordo com o autor, a espacialidade social e política galega faz com que o camponês 

sinta-se, na maioria das vezes, disposto a lutar apenas pela paróquia, célula básica da 

sociedade rural.246

 

  

Sem desconsiderar a problemática regional, a alta taxa de abstenção decepciona 

aqueles que lutavam pela autonomia da Galícia, como o jornalista, poeta e dramaturgo 

Alvaro Cunqueiro.  

 

O país galego parece esquecer as voces que escoita dende hai cen 
anos. A voz de Rosalía, a de Curros semella que clamen no deserto. 

                                                           
244 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op.cit., p. 509. 
245MURADO, Miguel-Anxo, op. cit., p. 157. 
246 Ibid, p. 153. 



101 
 

 
 

Nunca vin unha cousa así, un pobo que dimite do seu destino. Teño na 
boca un sentimento amargo e ata un sentimento de noxo. 247

 

  

É preciso considerar que as mudanças chegam com ritmo diferente às regiões 

centrais e às periféricas. E é claro que isso deve ser considerado ao analisar a falta de 

confiança na sociedade e nas instituições, assim como o medo de expor opiniões 

políticas, comportamento percebido logo após a democratização. A Guerra Civil 

espanhola não provocou tantas mortes diretas na Galícia, pois a região foi rapidamente 

controlada pelos rebelados, mas a tensão entre vencedores e vencidos continuou 

provocando vítimas. Uma das ações que deixou cicatrizes foram os paseos, eufemismo 

utilizado para se referir ao desaparecimento de dissidentes, nem sempre políticos, 

buscados em suas casas e nunca mais encontrados, ou a seus assassinatos, quando 

podiam ter seus corpos deixados apodrecendo pelos caminhos como forma de 

disseminar o medo e o controle.  

 

Outro ponto importante para entender porque certos processos de 

democratização não têm um rápido resultado concreto deve-se à dificuldade de 

estabelecer em certas comunidades a ligação entre o significado político e humano de 

determinadas ações, traduzidos na promessa e realização de transformações reais na 

vida dos cidadãos. As garantias políticas coletivas não alcançam a sociedade da mesma 

forma. É necessário um certo tempo, ou políticas específicas, para que determinados 

grupos mais alijados do poder comecem a crer nas garantias constitucionais. 

 

O fraco envolvimento com a questão autonômica denota também como o 

nacionalismo teve penetração desigual no território galego. A diferença entre a forma 

como se deu a aprovação dos Estatutos na Catalunha e no País Basco em relação à 

Galícia obedece a construções e a fatores internos próprios. Como afirma o historiador 

inglês Eric Hobsbawm , a região, comparada com as outras nacionalidades históricas, 

“possui um movimento regional muito menos ativo”; e isso se reflete, é claro, na forma 

como as instituições locais são vistas e constituídas.248

 

  

As instituições são moldadas pela história: corporifica trajetórias 
históricas e momentos decisivos. A história é importante porque segue 

                                                           
247 DÍAZ, Ceferino, op.cit., p. 215. 
248 HOBSBAWM , Eric. Nações e nacionalismo desde 1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 168. 
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uma trajetória: o que ocorre antes condiciona o que ocorre depois. 
Os indivíduos podem “escolher” suas instituições, mas não o fazem 
em circunstâncias que eles mesmos criaram, e suas escolhas por sua 
vez influenciam as regras dentro das quais seus sucessores fazem suas 
escolhas249

 

. 

Apesar das dificuldades enfrentadas o processo não podia parar250

 

. As primeiras 
eleições autônomas são convocadas para 20 de outubro de 1981, dez meses após a 
celebração do referendo. O temor que a abstenção se repetisse continuava, contudo, 
presente.  

Así, no puede extrañarnos que tanto el objectivo de la campaña 
institucional (cuyo tema fue “Vota a los tuyos”) como el de la carta 
pastoral de los obispos gallegos y el esfuezo de todos los dirigentes 
políticos a nível regional y nacional, se dirigiera a estimular la 
participación del electorado gallego a las urnas.251

 

 

Dentro desse contexto de temor os partidos buscavam formas distintas de atrair o 

eleitor: o Alianza Popular centra a campanha na língua galega, na simbologia das 

bandeiras azuis e brancas, nas paisagens típicas e no lema “Galegos como a ti”; o UCD 

utiliza o slogan “Defiende lo tuyo”, apelando para os sentimentos do pequeno 

proprietário minifundista; já o PSOE busca apresentar uma imagem de renovação 

moderada por meio das frases “Galicia quiere vivir” e “Haz Galicia viva”. Mesmo assim 

a abstenção chega a 46%, com a seguinte divisão de votos entre os partidos: 30,09% 

(AP), 27,37% (UCD), 19,36% (PSOE), 6,17% (BNPG), 3,32% (Esquerda Galega), 

3,24% (Partido Galeguista) e 2,88% (Partido Comunista de Galicia). 252

 

  

                                                           
249 PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália. Moderna. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 23. 
250 Adolfo Suárez cita a baixa participação dos galegos em seu discurso de demissão, em fevereiro de 
1981, afastando qualquer tipo de indagação sobre a legitimidade do processo: “Por iso, e porque Galícia 
precisa de autonomia, é importante que o proceso autonómico galego siga adiante, e iso, a pesares dos 
que amparándose nunha interpretación particular dos resultados do Referendo loitan activamento pola 
inversión ou freo do proceso facendo chamadas á revisión mesma do Estado das Autonomías. Mais, aínda 
que a participación non fose elevada, os resultados non admiten máis interpretación democrática que a 
que os votos emitidos sinalan, ou sexa, o Estatuto foi referendado polo pobo galego coa maioría legal 
suficiente, polo que o proceso debe seguir o seu curso normal, non existindo razóns que xustifiquen a 
ralentización nin a inversión do mesmo, senón máis bien a de aceleralo para conseguir a confianza dos 
galegos verbo das institucións autonômicas e corrixir os defectos do período preautonómico. DIAZ, 
Ceferino, op. cit., p. 216. 
251 MELLADO PRADO, Pilar.  Las elecciones al Parlamento gallego.  Revista de derecho político, nº 12, 
1981-1982, p. 19. Disponível em: <http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:Derechopolitico-
1981-1982-12-C3BF9CEC/PDF> 
252 Ibid. 
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Dentro desse panorama, no dia 19 de dezembro de 1981, em Santiago de 

Compostela, constitui-se o primeiro Parlamento próprio da história da Galícia. Albor, 

convidado por Manuel Fraga para integrar o Alianza Popular, assume o cargo de 

primeiro presidente da Xunta de Galicia. Sua eleição pôde ser concretizada por meio de 

uma aliança com o UCD. Apesar do AP ser um partido de linha conservadora, Albor, 

que até aquele momento não tinha uma trajetória político-partidária, esteve ligado a 

entidades de defesa da Galícia, como o Patronato Rosalía de Castro, a Fundación Otero 

Pedrayo, o Instituto da Lingua Galega e o Museo do Pobo Galego, além de ter 

participado do grupo Realidade Galega. Seu governo (1982-1985) foi marcado pela 

passagem de competências da administração central para a Galícia e pela aprovação da 

Lei da Galeguidade, que impulsionou decisivamente os movimentos associativos 

galegos. 

 

Constituída neste momento, a Xunta de Galícia é formada por dez conselheiros, 

sendo responsável pelas funções administrativas, pela gestão dos impostos repassados 

pelo Estado, pela aplicação do orçamento da comunidade autônoma, que é examinado 

pelo Parlamento, e pela coordenação das atividades das províncias que afetam 

diretamente o interesse geral da Galícia. A Xunta também tem competência exclusiva 

nos seguintes pontos: organização das instituições de autogoverno, inclusive das 

comarcas e paróquias rurais; ordenamento do território; regulamentação das normas 

processuais e procedimentos administrativos que derivem do direito galego; 

gerenciamento das obras públicas e questões de transporte em geral; bem como 

resoluções relativas a florestas, energia elétrica, pesca nas rias e rios, meio ambiente, 

atividades em feiras e mercados, turismo e esporte, saúde e assistência social. Também 

está no âmbito de atuação da Xunta cuidar e promover o patrimônio artístico, as 

bibliotecas, os museus e os conservatórios de música; e o mais importante, inclusive no 

sentido político, por fomentar a cultura, a pesquisa e o ensino do galego. 

 

Independentemente dos problemas e dificuldades a aprovação da autonomia 

possibilita a Galícia influir em seu próprio destino. Se nas primeiras etapas da 

descentralização a autonomia parecia ser, em muitos casos, um simples reflexo do que 

ocorria nas esferas centrais, com o avançar dos anos o marco autonômico foi ganhando 

importância de forma progressiva para o eleitorado.  
 



104 
 

 
 

A diferenza do que acontecía hai vinte e cinco anos, as discusións da 
cidadania galega na rua, nos medios de comunicación e no seu 
Parlamento teñen incidência directa no seu benestar; somos os 
galegos e as galegas que definimos xa as políticas públicas que nos 
atinxen no campo do ensino, da sanidade, da vivenda e do médio 
rural253

 

.  

As instituições são marcadas pela história, mas também moldam a política. As 

novas normas constitucionais e a aprovação de estatutos e leis específicas estimulam e 

até impõe uma nova forma de articulação política, contribuindo, assim, para mudar a 

maneira de se pensar a Galícia dentro e fora das fronteiras. “As instituições influenciam 

os resultados porque moldam a identidade, o poder e a estratégia dos atores”. 254 Como 

afirma Díaz, 25 anos após a aprovação do Estatuto, o cenário político está bastante 

mudado. “Son xa maioria os seus defensores, uns por convecemento, outros por 

conveniência ou por oportunismo”255

 

.  

A autonomia é mais que um instrumento de transformação da realidade 

econômica, política e social: ela serve também como base para a recuperação da auto-

estima.256

 

 Segundo o historiador Justo Beramendi, a aprovação do Estatuto e a 

consolidação das instituições que dele derivam, a partir das eleições autônomas de 1981, 

trazem consigo uma mudança histórica na visão da sociedade galega sobre a relação 

com o Estado espanhol.  

En primer lugar, ha crecido mucho y rápidamente la minoría que 
considera que Galícia es una nácion y España un simple Estado, y se 
ha hecho mayoritaria la conciencia de una identidad gallega 
diferenciada que implica una lealtad compartida a Galicia y 
España257

 

.  

O objetivo central de todos os nacionalismos é construir sua nação, mas para 

produzi-la não basta uma diferença etnocultural e uma mobilização nacionalista de 

êxito. Anthony D. Smith nos explica que a maioria das “culturas” ou “agrupamentos 

                                                           
253 LAGO PEÑAS, Ignacio e LAGO PEÑAS, Santiago, op. cit., p. 7. 
254 PUTNAM, Robert, op. cit., p. 23. 
255 DÍAZ, Ceferino, op. cit., p.221. 
256 Ibid., p.41. 
257 BERAMENDI, Justo. “Proyectos gallegos para la articulación política de España” in GARCIA 
ROVIRA, Anna Maria (ed.). España, ¿nación de naciones? Madrid: Marcial Pons Historia Estudios, 
2002, p. 165. 
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étnicos” tem escassa ou nenhuma consciência coletiva ou sentido de comunidade ou 

solidariedade258

 

. É necessário, na verdade, a existência de uma oportunidade política e 

isso se dá de maneira mais consistente entre o fim dos anos 1970 e o início dos anos 

1980.  

Além do momento propício, como ressalta o cientista político Ramon Máiz, é 

preciso que os traços diferenciadores se ativem economicamente e politicamente por 

empresários, políticos e intelectuais que forjam um bloco social259. A insuficiência da 

diferença cultural para ativar o nacionalismo torna-se clara quando se analisa o distinto 

desenvolvimento dos nacionalismos catalão e basco do galego, que “pese a contar com 

um riquíssimo capital étnico-cultural de base, somente se consolidou nos anos 80 do 

século passado depois de mudanças importantes no contexto econômico e político”.260

 

  

Antes de avançarmos na análise dos principais pontos do Estatuto de Autonomia 

e da Lei de Normalização Lingüística, aprovada em 1983, e de seu impacto para a 

identidade galega dentro e fora das fronteiras, é importante conhecer os principais 

movimentos que foram construindo a ideia da Galícia como uma nacionalidade 

histórica, até como maneira de entender o intricado processo de formulação e aprovação 

do Estatuto. 

 

2.2. O movimento nacionalista na Galícia 

 

Segundo Fernandez del Riego, a primeira notícia de um autor atento aos 

problemas socioeconômicos específicos da Galícia e as suas características regionais é 

registrada no século XVIII. Trata-se do padre beneditino Martin Sarmiento. Sua obra, 

inspirada na Ilustração, aponta para um certo etnocentrismo e uma consideração da 

Galícia como colônia anterior.  

 
Pedíanse neles medidas de xusticia para superar os atrancos, para 
facer desaparecer os desamaños que viñan impedindo o 
desenvolvemento da vida galega. Porén, a obra dos “ilustrados” non 
obedecia a um programa ideolóxico que tivese em conta a Galicia 

                                                           
258 SMITH, Anthony D. Nacionalismo y modernidad. Madrid: Istmo, 2000, p.98. 
259 MÁIZ, Ramón. “Nacionalismo” in ZAPATA-BARRERO, Ricard (coord.). Conceptos políticos: en el 
contexto español. Madrid, Sintesís, 2007, p.221. 
260 Ibid., p.222. 
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como unidade, considerándoa nas diversas facetas da súa expresión 
creadora. O seu esforzo limitouse tan só a denunciar inxusticias, a 
proclamar dereitos e a apuntar medidas solutivas, referentes á 
economia e á situación social do país261

 

. 

O primeiro estágio de um processo de “renascimento nacional” é 

invariavelmente encontrar, recuperar e sentir orgulho da herança cultural e das 

manifestações do folclore262

 

. Mas isso não é propriamente político. É somente na 

primeira metade do século XIX,  que começa a se delinear a idéia da Galícia como uma 

região diferenciada da Espanha e com necessidades políticas próprias. Nesse período 

um grupo de intelectuais, denominado Geración de 1846, inicia o processo de 

mapeamento e promoção das características da região. A valorização da história, das 

personalidades, da literatura, da arte, dos tipos populares e das lendas regionais faz parte 

de uma estratégia mais ampla de busca do rompimento com a marginalização. 

Paralelamente à afirmação cultural, há também o início de um processo mais focado na 

análise e na critica aos obstáculos que impediam o pleno desenvolvimento regional.  

Esse grupo, também conhecido como Geração Provincialista/Regionalista, 

perseguia dois objetivos principais: uma maior abertura política, sob inspiração dos 

ideais liberais, e a recuperação de um antigo esplendor regional. Seus integrantes 

defendiam que a Galícia era uma unidade, uma só província; por isso, o nome dado ao 

movimento. Havia propostas distintas e linhas divergentes de pensamento, mas todos 

concordavam sobre as principais problemáticas e soluções a serem buscadas. 

 
Moitos deles eran radicalmente progresistas; outro érano menos, e 
algún nin eso. Pero no que todos coincidían era na idea de Galicia 
como instancia superior. Descobriran ao seu país, e albiscábano con 
ollos diferentes, Analizaban a súa riqueza natural, falaban da súa 
beleza, exaltaban a dignidade moral da súa xente. E, como contraste, 
denunciaban o atraso econômico, a marxinación a que fora reducido, 
o desprecio do que era obxeto o home galego263

 

. 

                                                           
261FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco. Pensamento galeguista do século XX. Vigo: Biblioteca da 
Cultura Galega, 1995, p. 8/9. 
262 HOBSBAWM, Eric, op. cit., p. 142. 
263 FERNANDEZ DEL RIEGO, Francisco, op.cit., p.13. 
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Era preciso reunir forças distintas para lutar contra o que consideravam o maior 

empecilho ao desenvolvimento galego: a política centralista.  
 

Velahí por qué os males que esmagan a vida galega teñen unha causa 
fundamental: o uniformismo centralizador. Para contrarrestalo só hai 
unha única saída: a de nos conscienciar como pobo peculiarizado. 
Galicia, para os homes do “provincialismo”, no poderia atopar 
solución á sua singularidade, si non se unía formando unha unidade 
operativamente política 264

 

. 

O grupo começa a se organizar em princípios da década de 1840 e em abril de 

1846 seus militantes decidem passar a ação, apoiando o Levantamento de Solís. O 

movimento foi derrotado, seus integrantes foram mandados ao exílio e Solís acabou 

fusilado. Apesar de não ter atingido seus objetivos, o movimento passou a ser 

repetidamente lembrado265

 

 e a servir como base de inspiração para outras 

reivindicações. As idéias liberais de 1846 marcaram a política e o pensamento da época 

e tiveram importância fundamental para o desenvolvimento do Rexurdimento, inclusive 

por ter provocado as primeiras vítimas do galeguismo. 

Cara o 1857 comenzou a se abrir paso unha nova xeneración, na que 
o cultural e o político apareceron implicados e explicados. Os homes 
do primeiro romantismo deixaran deitada nos sucos do país a semente 
fecundadora. O provincialismo, pesie a que o seu esquema ideolóxico 
non pasara de ser un esquema pouco concreto e, en certo sentido, 
esvaído, abrira um vieiro para o revitalizamento político-cultural de 
Galicia266

 

. 

Neste período já começam a despontar as primeiras transformações políticas que 

iriam se acirrar com o avançar do século XIX e explodir nos anos 1930. Entre fevereiro 

de 1873 e dezembro de 1874, o país esteve sob a diretriz da Primeira República. A 

                                                           
264 Ibid, p. 14. 
265 O décimo aniversário da revolta, em 2 de março de 1856, por exemplo, foi marcado pelo Banquete de 
Conxo, que reuniu integrantes dos movimentos operário e estudantil no bairro de Santiago de 
Compostela. O evento, que acontece até hoje, é considerado um marco na recuperação das letras galegas, 
por ter tido a participação dos poetas Aurelio Aguirre e Eduardo Pondal. Em 1904, é inaugurado em 
Carral, município de A Coruña onde ocorreram fuzilamentos, com a presença de Manuel Murgía, um 
monumento para lembrar os mortos daquele movimento; em 1931, o local volta a ser palco de atos 
reivindicativos, agora com a presença de Manuel Lugrís Freire, escritor e ativista galeguista que 
participou ativamente da criação da Escuela Regional de Declamación, da Real Academia Gallega e das 
Irmandades da Fala. A revolución fallida que mudou o país. Culturagalega.org. 04/05/2009. Disponível 
em: <http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=14621&soportal=ningun> 
266 FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco, op.cit., p. 21 
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queda da monarquia trouxe esperança a diversos setores, mas o período foi marcado por 

forte instabilidade, com quatro presidentes no poder. Tal quadro deveu-se à ausência de 

um movimento republicano com bases sedimentadas, à divisão do movimento entre 

defensores do federalismo e da centralização, e a falta de apoio popular267

 

, refletindo 

uma ainda incipiente maturidade política.  

É nessa realidade que começa a despontar o Rexurdimento, atuante entre a 

segunda metade do século XIX e os primeiros anos do XX.  Alfredo Brañas, Rosalía de 

Castro e Manuel Murguía estavam à frente desse movimento, que tinha a língua como 

um dos elementos principais na sua política de valorização da cultura local268

liberal

. Em 1897, 

por exemplo, a Liga Gallega, grupo político regionalista  presidido por Murguía, 

redigi seus estatutos integralmente em galego, uma forma de defender o uso formal e 

jurídico da língua. A utilização do idioma local por intelectuais e burgueses é agora um 

ato político.269 “En pleno delírio romántico, el idioma se convertia en manifestación 

sublime de la historia de las naciones y en órgano configurador del pensamiento.” 270

 

 

E a construção histórica da nação galega não se limitava à questão lingüística. 

Fundador da Real Academia Galega e autor de “Historia de Galicia”, financiada com 

recursos da emigração, Murguía ressaltava inclusive a superioridade da origem étnica 

celta para marcar a diferença da Galícia e para exigir o necessário governo próprio. 

Partia-se de uma concepção romántica da história e de umas suposições ideológicas 

muito determinadas, mitificando o passado, como forma de reivindicar a identidade 

nacional.  

  

Dentro de la identidad común, de la patria mayor como se decía 
entonces, convivían un multiplicidad de identidades tradicionales. A 
lo largo del siglo XIX identidades como la vasca, la catalana o la 
gallega consiguieron un importante grado de formulación intelectual 

                                                           
267 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op.cit., p. 560. 
268 Nesse período são lançados os seguintes livros: Compendio de gramática gallega-castellana (1864), 
de Francisco Miras, Diccionario gallego-castellano (1854), de Francisco Javier Rodríguez, e Cantares 
galegos (1863), de Rosalia de Castro. 
269 Ver FEATHERSTONE, Mike. “Localismo, Globalismo e Identidade Cultural”  in Revista Globalismo 
e Fragmentação – Sociedade e Estado. Relume Dumará.Volume XI – nº 1. Janeiro/junho 1996.  
270 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op.cit, p. 512. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Murgu%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_gallego�


109 
 

 
 

gracias a la activa promoción que recibieron de las elites liberales 
271

 

. 

Segundo Stéphane Michonneau272, usando o caso catalão como exemplo, não é o 

fato de ter um passado singular e falar uma língua distinta que faz com que esse grupo 

sinta-se diferente dos demais espanhóis. Há catalães na França e a situação não é a 

mesma da Espanha. “Para tal resultado, foi necessário um trabalho de reconhecimento e 

delimitação que converteu o passado da Catalunha em um passado considerado 

diferenciador.” 273

 

  

Na realidade, mesmo a noção de etnicidade e seus elementos, longe de ser 

objetiva ou natural, é produto de um processo de elaboração e seleção suscetível de 

reformulações por parte das elites e intelectuais nacionalistas. Uma versão se impõe, 

entre as muitas possíveis, e ganha o estatuto de verdade.  

 

Assim, a nação, construção política, se apresenta como um ente 
naturalizado, reificado e existente desde tempos imemoriais, isso é, 
como uma realidade não política, alheia a vontade e consciência dos 
indivíduos, como a “natureza mesma que se impõe”, em sua 
evidência, aos nacionais.274

 

  

As cantigas de “escarnio y maldecir”, da lírica medieval galaico-portuguesa, já 

trazia “una muestra protestataria en la que transciende el sentimiento de los explotados 

contra los poderosos, al revelarse en ellas la miseria espiritual de los señores, las 

necesidades de los hidalgos y el escaso sentimiento cristiano de las dignidades 

eclesiásticas” 275

                                                           
271 MOLINA APARICIO, Fernando. Modernidad e identidad  nacional. El nacionalismo español del 
siglo XIX y su historiografía in “Historia social”. Valencia: Fundación Instituto de Historia Social, n. 52, 
2005, p. 160.  

, mas é com os movimentos do século XIX que surgem os primeiros 

protestos realizados de forma mais sistemática. Influenciada por esse clima de 

transformação, e ativa participante do Rexurdimento, Rosalía afirma: “el poeta no debe 

prescindir del medio en que vive ni de la naturaleza que le rodea ni ser ajeno a su 

272 MICHONNEAU, Stéphane. “La memória, ¿Objeto de Historia?” in Identidades y Memoria Imaginada. 
Valencia: Publicaciones de la Universitat de Valencia, 2008, pp. 43-59. 
273 Ibid, p.48. 
274 MAÍZ, Ramón, op.cit., p.223. 
275 FERREIRO, Celso Emilio.  Introito a la literatura galega. “Mundo Hispanico”, 1975, edição 332, p. 
17. 
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tiempo ni dejar de reproducir la eterna queja que exala nuestro pueblo.” 276

 

 O simples 

uso da língua já é considerado um ato de resistência, mas os participantes do movimento 

vão além e passam a utilizá-la na literatura para denunciar as chagas da região, inclusive 

os problemas que obrigam seus habitantes a buscarem oportunidades em terras 

distantes.  

Una buena parte del libro “Follas Novas”, de Rosalia de Castro, 
publicado en 1880, es una denuncia de la emigración, en el mismo 
año aparece el mejor libro de Curros Enríquez “Aires d´a miña 
terra”, que es una protesta indignada contra todas las formas 
concretas de opresión; por esas fechas Valentín Lamas Carvajal 
escribe poemas sobre el campesino, no para dibujar cromos idílicos y, 
por tanto, tranquilizantes, sino para exponer toda la miseria de esta 
clase.277

 

 

O Rexurdimento também perseguia metas políticas e administrativas mais 

concretas. Estava em suas diretrizes estabelecer a soberania do poder regional para ditar 

leis orgânicas e administrativas, constituir um Poder Legislativo nas cortes regionais, 

criar um Poder Executivo formado por altos funcionários nomeados pelas cortes com 

atribuições semelhantes as do poder central no tocante aos assuntos regionais, dar a cada 

região uma “carta constitucional” para estabelecer os princípios fundamentais da 

autonomia regional e da unidade política do Estado espanhol, ambos considerados 

harmônicos e complementares. O movimento também era comedido em relação à forma 

como esses objetivos seriam alcançados: a língua regional deveria ser de uso 

facultativo, e o regionalismo, triunfar por evolução.   

 

Outro ponto importante neste momento, e defendido com determinação por 

Brañas, autor do livro “El regionalismo: estudio sociológico, histórico y literário” 

(1889),  era que o movimento não se associasse a nenhum partido político, como forma, 

inclusive, de conquistar um público mais amplo. Em razão disso, em 1891, Brañas 

consegue atrair setores conservadores da sociedade com a fundação da Asociación 

Regionalista Gallega. “Conectó con estos sectores porque veían en Brañas una 

                                                           
276 Ibid, p. 17 
277 MIGUEZ, Alberto, op. cit., pp. 130-131 



111 
 

 
 

alternativa al galleguismo más progresista de Manuel Murguía y de Aureliano 

Pereira”.278

 

   

O movimento, entretanto, não alcança os resultados esperados. Murguía 

continua, porém, a dedicar-se a causa do Rexurdimento por meio do nacionalismo 

cultural, cujo maior emblema é a fundação, em 1905, da Academia de la Lengua 

Gallega, financiada pela comunidade emigrada em Cuba.279 Como afirma Tzvetan 

Todorov, a cultura serve de vínculo à comunidade que a compartilha e permite que seus 

membros comuniquem-se entre si.280

Os emigrantes dispunham dos recursos econômicos que não havia na Galícia, 

com uma economia deprimida e pouca moeda em circulação, mas o apoio desse grupo 

não se restringia ao financiamento de livros e apoio a fundações. As novas ideias 

disseminadas pelos emigrantes que retornavam, ou mesmo por meio das intensas 

correspondências, a própria quebra da estrutura social provocada pela saída dos 

camponeses em busca de melhores oportunidades e o apoio à melhoria do ensino na 

Galícia eram movimentos que contribuíam para o nacionalismo, ainda que nem sempre 

diretamente. Além do financiamento e publicação de títulos fundamentais, os 

nacionalistas que viviam no exterior, como já visto, foram responsáveis pela primeira 

execução do hino galego e pela primeira exibição da bandeira local. Esse tipo de recorte 

era comum em outras regiões com problemática similar, como a Irlanda, que obtinha 

recursos para a Irmandade Republicana Irlandesa (Fenians) por meio da massa de 

trabalhadores irlandeses que partiram para os Estados Unidos. Os irlandeses americanos 

eram forças nacionais importantes em seu país de origem.

 A decisão de seguir o caminho da política cultural, 

após constatar que não era possível outro tipo de avanço, foi a forma encontrada para 

continuar a reforçar a identidade regional e os laços entre os que permaneciam na 

Galícia e os que viviam fora do território.  

281

A literatura não era uma ferramenta usada somente pelos partidários dos 

movimentos nacionalistas regionais. O romance foi o gênero do período da Restauração, 

 

                                                           
278 MONTAGUT CONTRERAS, Eduardo. La memoria histórica como proyecto social y cultural: 
Alfredo Brañas. “El País”. 29/10/2010. Disponível em: <http://lacomunidad.elpais.com/memoria-
historica/2010/10/29/alfredo-branas>.   
279 MURADO, Miguel-Anxo, op.cit., p. 104. 
280 TODOROV, Tzvetan. O medo dos bárbaros: Para além do choque das civilizações. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2008, p. 77. 
281 HOBSBAWM , Eric J. A Era do Capital - 1848 – 1875. São Paulo: Paz e Terra, 2009,  p. 159. 
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refletindo o pensamento da intelectualidade espanhola diante das mudanças 

conseqüentes da busca por novas oportunidades de vida, da qual decorre a emigração, 

pela incipiente indústria e pelo fortalecimento do regionalismo, mas também pela 

realidade ainda fortemente marcada pela continuidade do sistema caciquil e a 

avassaladora presença da Igreja. “Tras las meditación colectiva impuesta por el desastre 

del 98, los escritores finiseculares se sumergen en un continuo y lastimero discurso en 

torno al problema de España.” 282

A derrubada da Primeira República, em 1874, e reabilitação da monarquia, fase 

que se estende até 1931, caracteriza-se pela centralização administrativa e legal, 

desagradando amplos setores. Esse processo está intrinsecamente ligado à consolidação 

da burocracia do Estado, que promove direta e indiretamente a cultura espanhola. Em 

outras palavras, a formação da nação e o fortalecimento dos nacionalismos locais são 

movimentos que se desenvolvem paralelamente no bojo da criação do Estado-nação, o 

grande tema de disputas e debates entre 1848 e 1870 

  

283

 

.  

Pois os grandes defensores do “Estado-nação” entendiam-no não 
apenas como nacional, mas também como “progressista”, isto é, 
capaz de desenvolver uma economia, tecnologia, organização de 
Estado e força militar viáveis, ou seja, como algo que precisava ser 
pelo menos territorialmente grande. Acabava sendo, na realidade, a 
unidade “natural” do desenvolvimento da sociedade burguesa, 
moderna, liberal e progressista. 284

 

 

Apesar de toda movimentação política, que impactava diretamente nos rumos do 

pensamento regional, entre o fim do século XIX e início do XX ainda eram poucos os 

intelectuais que se envolviam em questões ligadas à identidade e à necessidade de 

autonomia política da Galícia.285 As idéias debatidas ficavam restritas a uma pequena 

elite, não conseguindo alcançar os resultados desejados e atingir a população mais 

pobre,286 sendo eminentemente uma corrente intelectual e urbana.287

 

  

El balance que se puede hacer de toda esa trayectoria que empeza 
com los provincialistas y acaba com los solidários es que el 

                                                           
282 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op.cit., p. 500. 
283 HOBSBAWM, Eric. 2009, op.cit., p. 149 
284 Ibid, p. 142. 
285 FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco, op. cit., p. 8. 
 
287 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op. cit., p.529. 
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galeguismo tiene  un cuerpo de gigante con pies de barro. La 
importância dada por intelectuais (historiadores y poetas, 
basicamente) para la recuperación de la lengua y la definición de las 
características nacionales de Galícia é evidente. Pero su capacidad 
de socialización  destas ideas y de mobilización social fue escasa. 288

 

 

Sem desconsiderar as características políticas e sociais da Galícia, incluindo o 

isolamento geográfico, é comum que nas primeiras etapas do nacionalismo o hiato entre 

uma minoria “esclarecida” e as massas seja grande.289 E isso não se restringe aos 

movimentos nacionalistas minoritários. No momento da unificação italiana, em 1860, 

estima-se que não mais de 2,5% dos habitantes do país falassem italiano no dia-a-dia, o 

restante se comunicava através de línguas tão diferentes que os professores enviados 

pelo Estado central à Sicília, na década de 1860, foram confundidos com ingleses290

Por razões óbvias, as camadas mais tradicionais, atrasadas ou pobres 
de cada povo eram as últimas a se envolver em tais movimentos: 
trabalhadores, empregados e camponeses que seguiam o caminho 
traçado pela elite instruída. A fase do nacionalismo de massa, que 
sobrevinha normalmente sob a influencia de organizações da camada 
média de nacionalistas liberais-democratas – exceto quando 
contrabalançada pela influencia de partidos independentes 
trabalhistas e socialistas-, estava de alguma forma relacionada com o 
desenvolvimento econômico e político

.  

291

 

.  

As centralizadas decisões governamentais não são aceitas sem questionamentos. 

Durante esse período conturbado são fundadas a Unión General de Trabajadores e a 

Federación de Trabajadores de la Región Española, que na década de 1880 se 

transformaria na Organización Anarquista de la Región Española (OARE), movimentos 

que obrigaram o governo, temendo uma revolução operária, a procurar atenuar o 

caciquismo eleitoral e a centralização administrativa. Ainda na Restauração, como 

forma de institucionalizar o processo de luta pelos direitos regionais, são criados o 

Partido Nacionalita Vasco (1895), a Liga de Cataluña (1888) e a Unión 

Catalanista (1892). O Partido Galeguista, no entanto, só surgiria nos anos 1930, 

revelando as diferenças entre as três nacionalidades históricas. 

 

                                                           
288 VILLARES PAZ, Ramón. Nova Historia de Galicia. A Coruña: Editorial Tambre, 1996, p. 382.  
289 GUIBERNAU, Montserrat. Nacionalismos – O Estado nacional e o nacionalismo no século XX. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997, p. 113. 
290 HOBSBAWM , Eric. 2009, op. cit., p.147. 
291 Ibid, p. 137. 
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Nacidos por las mismas fechas, os tres manejan una imagen 
idealizada de la historia de sus regiones – el  esplendor de la 
Cataluña medieval, la soberanía vasca perdida con los fueros, la 
radical igualdade da sociedad celta -, ven en el centralismo el 
causante de los males de España y prometen un futuro de progreso y 
bienestar  si se lleva a la práctica su proyecto nacional. Daban por 
sentado que los políticos de Madrid era corruptos y no así los de esas 
comunidades con vocación particularista292

 

.  

Mas as semelhanças entre os três nacionalismos não vão muito além desse 

contexto inicial. As diferenças sociais, políticas e econômicas entre essas comunidades 

e a forma como o movimento de valorização regional atinge a sociedade faz com que 

sigam caminhos distintos.  
 

Pese a sus coincidencias de origen y mitologia, los tres movimientos 
tendrían desarrollos muy distintos: el nacionalismo catalán encandió 
a las clases medias para ponerlas al servicio de objectivos 
económicos de la burguesia autóctona, el vasco provocó una 
profunda escisión en la  conciencia colectiva de los habitantes de 
Eukalherría y el gallego no pasó de ser una corriente intelectual y 
urbana293

 

. 

Nesse momento inicial, o nacionalismo catalão estava atrelado aos interesses da 

burguesia comercial, que se agarra com fervor ao modernismo e o institucionaliza como 

um estilo nacional da Catalunha. Além disso, numerosos industriais viam no 

catalanismo uma forma de encontrar apoio para a libertação do governo central. O 

nacionalismo basco, por sua vez, obedecia aos valores tradicionais e à religiosidade, 

respondendo ao crescimento do medo de uma crescente emigração.  

 
En el origen del nacionalismo vasco hay que ver, sobre todo, el reflejo 
de la rápida industrialización desarrollada en Vizcaya en los últimos 
decenios del XIX. El país agrícola y pastoril, que se había despedido 
del viejo orden con el trauma nada piadoso de las guerras carlistas, 
pasó casi sin respiro a una acelerada modernización.294

 

  

Já o galego, apesar de não atingir a amplos setores, era liberal e laico.  

 

                                                           
292 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op.cit., p. 529 
293 Iden. 
294 Ibid, p. 530. 
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Murado cita outro componente que daria ao movimento galego um viés distinto: 

a emigração e as experiências negativas de recepção em outros países e regiões da 

Espanha, tendo como conseqüência uma espécie de “nação por exclusão”.  

 

No es casualidad que el himno gallego se interpretase por primera 
vez en la Habana o que el Centro Gallego de Buenos Aires fuese, a 
comienzos del siglo XX, un foro de galleguismo que rivalizaba con la 
propria Galicia. 295

 

  

Segundo o autor, a criação de centros galegos por emigrantes que haviam 

adquirido status econômico e social objetivava demonstrar que a Galícia tinha uma 

história antiga e importante, como forma de responder ao preconceito enfrentado em 

sociedades nas quais o termo galego era pejorativo e onde “las orgullosas sociedades 

criollas negaban a los gallegos la consideración de “verdaderos españoles”.296  De 

acordo com Murado, esse “déficit de autoestima” também se fazia presente na própria 

Galícia, onde o nacionalismo não seria tanto conseqüência do orgulho, mas sim do 

sentimento de inferiorização. “Cuando adquiera un tinte antiespañol, lo cual hará muy 

raramente, no será porque el gallego desprecie a España sino porque se siente 

despreciado por ella” 297

 

. 

No início do século XX, o movimento nacionalista galego inicia um novo rumo. 

O recorte político começa a se sobrepujar cada vez mais à fase sentimental e folclórica, 

com a emergência de grupos mais ou menos expressivos, que passam a publicar jornais, 

a organizar sociedades e a tentar criar instituições educacionais e culturais, sempre 

engajadas em atividades francamente políticas. Mas nessa fase o apoio decisivo da 

massa da população ainda era fraco.  

Consistia basicamente em um estrato social intermediário entre as 
massas e a burguesia ou a aristocracia existentes (se tanto), 
especialmente os literatos: professores, camadas mais baixas do 
clero, alguns pequenos comerciantes e artesãos urbanos e aquela 
espécie de homens que tinham conseguido subir ao ponto máximo 
possível para os filhos de um campesinato subordinado numa 
sociedade hierárquica. Finalmente os estudantes – de algumas 

                                                           
295 MURADO, Miguel-Anxo, op.cit., p. 106. 
296 Idem. 
297 Idem.  
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faculdades, seminários ou colégios com orientação nacional – 
forneciam a esses grupos um ativo corpo de militantes.298

 

 

Em 1916, surge a primeira Irmandade dos Amigos da Fala, organização 

nacionalista criada em A Coruña, primeira cidade a ter um prefeito nacionalista, 

Domingos Merino, e onde se falou em galego pela primeira vez em uma instituição 

política. Em julho de 1920, Lois Peña Novo299, ativo dirigente da Irmandade, toma 

posse como deputado no Palácio Municipal de María Pita discursando em galego. “Era 

la primera vez que la lengua vernácula se empleaba en un salón de plenos”300

 

. Durante 

sua breve carreira política, exibiu a bandeira galega no dia 25 de julho, apoiou as 

associações agrárias na luta contra os foros e reivindicou a construção de centros de 

ensino. Seu mandato terminaria com o golpe de Estado de Primo de Rivera, em 

setembro de 1923, o que leva a dissolução das corporações locais, a proibição do galego 

e a exibição dos símbolos nacionais.  

Pero su elección como concejal en las municipales de febrero de 
1920, por el distrito tres de A Coruña, el barrio de Monte Alto, no 
dejó de ser considerado un hito para los galleguistas y nacionalistas 
hasta entonces sin representación política, “una jornada de gloria 
para Galicia”, como se comentaba en una crónica de “A Nosa 
Terra”.301

 
  

No início da década de 1930, a Espanha vive um processo de transformação 

importante, que buscaria mudar os rumos do país, atraindo grupos alijados do poder 

para a participação política. Essa mudança levaria à criação de diversos movimentos de 

contestação e a fortes críticas dos setores conservadores e militares, que se contrapõe ao 

processo modernizador. Tal caminho é aberto pelas eleições de 12 de abril de 1931, nas 

quais triunfaram, nos grandes núcleos urbanos, onde havia liberdade real de voto, os 

candidatos republicanos.  

 

Vestida de fiesta, el 14 de abril, España proclama la República y un 
gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora con 

                                                           
298 HOBSBAWM, Eric. 2009, op.cit., p. 149. 
299 Lois Peña Novo (1893-1967) foi um dos grandes ativistas do nacionalismo galego e relator do 
primeiro Estatuto de Autonomia de 1936. 
300OBELLEIRO, Paola. Y el gallego se coló en el pleno. “El País”. 08/07/2010. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/articulo/Galicia/gallego/colo/pleno/elpepiautgal/20100708elpgal_15/Tes> 
301 Idem. 
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representantes de los partidos republicanos y el socialista asume 
pacíficamente el poder. 302

 

  

A vitória leva à Segunda República, regime que se estenderia, ainda que de 

forma precária, até o fim da Guerra Civil Espanhola. Outras nações européias haviam 

passado por transformações anteriores e logrado algumas conquistas sociais de forma 

progressiva, mas o sonho de 1931 era mudar todas as coisas de uma vez e em pouco 

tempo. “Por la Constitucion aprobada a finales de 1931, España se convertía en un 

Estado republicano, democrático, laico descentralizado, con cámara única, sufragio 

universal y tribunal de garantías al cuidado de la pureza constitucional”. 303

 

 

Nesse contexto é dado um dos mais importantes passos do nacionalismo galego: 

a criação do Partido Galeguista (PG) em 6 de dezembro de 1931.   

 
Aunque os resultados non foron parellos os esforzos, o PG constitúe o 
primeiro intento histórico que o nacionalismo galego fixo por ser um 
partido de masas e interclasista, se bem as súas contradicións 
internas coutaban en boa medida a súa expansión. 304

 

  

O programa partidário obedecia a um sentido mais pragmático do que até então 

fora a norma de atuação do movimento e reflete o ambiente de transformação que 

cortava o país, do qual já participava ativamente os partidos nacionalistas do País Basco 

e da Catalunha305

 

. Em razão disso, o programa do PG incluía, além das questões 

nacionalistas, o reconhecimento dos direitos sindicais, o regime de seguridade social e a 

participação dos operários no lucro das empresas. Além disso, os militantes 

reivindicavam:   

Autonomía integral dotadas das máximas competencias posibles 
dentro da Constitución “como aspiración mínima e inmediata”, 
supresión das deputacións, autonomía municipal, recoñecemento da 
parroquia como entidade administrativa básica, democracia política 
plena, sistema financeiro de concerto co Estado, reforma tributaria 

                                                           
302 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e  GONZÁLEZ VESGA, José Manuel,  op.cit., p. 541. 
303 Ibid, p. 545. 
304 VILLARES PAZ, Ramón. A historia. Vigo: Galáxia, 1984, p. 216 
305 Na eleição de 1931, a divisão de representação de conselheiros  (representantes de província) ficou 
assim: Monárquicos (40.324),  Republicanos y Socialistas (36.282), Esquerra Republicana (3.219),  Lliga 
Regionalista de Catalunya (1.014),  Nacionalistas vascos, (267),  Comunistas  (67) e Independientes  
(267). 
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progresiva, fomento do cooperativismo, oficialidade do galego e 
regaleguización educativa e cultural. 306

 

 

A fundação do partido leva ativos militantes da causa galega, que atuavam no 

plano cultural, a buscar mudanças políticas de forma mais concreta. O desenhista e 

escritor Castelao, Alexandre Bóveda307 e o escritor Otero Pedrayo são alguns dos nomes 

que se filiam ao partido, que reunia em suas fileiras conservadores de direita, liberais, 

simpatizantes com a ideologia de esquerda, defensores da independência total da 

Galicia, como os membros da Sociedade Nazonalista Pondal de Buenos Aires308, e 

apartidistas, como o jornalista Álvaro Cunqueiro e o antropólogo Florentino López 

Alonso-Cuevillas309

 

. Além disso, participou de sua fundação a Organización 

Republicana Gallega Autónoma (ORGA), partido criado em 1929 a partir de uma 

aliança entre republicanos e nacionalistas. 

Neste particular cabe anotar o feito de que, frente á postura de 
desentendimento das formas de goberno que viñera sendo norma do 
galeguismo, aceptouse no programa do Partido, o réxime republicano 
e a subsidariedade da Constitución da República. Tal actitude 
significou, sin dúbida, un cambio político importante para o 
galeguismo. 310

 

  

O PG se estrutura dentro de um quadro da política espanhola a cada dia mais 

inconciliável. Os conservadores não aceitam as transformações propostas pelos 

republicanos e o governo central não é capaz de controlar os setores mais radicais, 

aumentando o clima de insegurança e instabilidade. Aproveitando-se do processo de 

desgaste, setores de direita ligados ao catolicismo criam, em 1932, a Acción Popular, 

“un poderoso movimiento de masas de muy diversa procedencia social, cuya meta 

radica en la creación de una gran nación”.311

                                                           
306 BERAMENDI, Justo. De Provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo: Edición Xerais 
de Galicia, 2007, p. 849.  

 A iniciativa abre uma brecha para a 

fundação, em 1933, da Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), da 

307 O político nacionalista acabou fuzilado em 1936.  
308La Sociedade Nazonalista Pondal fue la una de las primeras asociaciones importantes que abogó por la 
independencia de Galicia, e incluso trató de promover un partido independentista en Galicia, sin mucho 
éxito. En 1938 se autodisolvió para favorecer la unidad del galleguismo mientras Galicia permaneciera 
bajo un régimen ditatorial, y la mayoría de sus miembros se integraron en el grupo del Partido Galeguista 
de Buenos Aires. 
309 FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco, op.cit., p. 216. 
310 ibid., p. 29. 
311 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op.cit., p. 547. 
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Renovación Española, ligada ao monarquistas, e da Falange Española, “contraria al 

liberalismo  y al marxismo, declaradamente anti-republicana y empapada de un violento 

nacionalismo españolista”.312

 

 

Em 19 de novembro de 1933 são celebradas as segundas eleições gerais da 

Segunda República, as primeiras baseadas no sufrágio universal na Espanha. Sob um 

quadro de grave crise econômica são eleitos 115 deputados da CEDA, 102 do centrista 

Partido Republicano Radical, e 59 do PSOE.  Em conseqüência do aumento de poder 

dos partidos de direita, em 1934, a Catalunha rompe com o governo central e proclama 

o Estado Catalão dentro da República Federal Española. A rebelião é controlada com o 

saldo de 46 mortos e a suspensão da autonomia.   

 

Na Galícia, a mistura de tendências, e o cuidado para não desagradar os 

partidários de cada uma delas, leva o PG a disputar as eleições municipais de 1933 de 

forma independente. O lema utilizado é: “Ahora ou nunca”. O pleito é dominado pelos 

partidos de direita e a legenda obtém somente uma vaga em Ourense; a maioria em Tuy 

é conquistada por meio de uma aliança com os agrários. O mau resultado leva o setor 

progressista a rever posturas e a favorecer os pactos com os partidos republicanos, 

medida a qual se opunha o setor conservador liderado por Vicente Risco313

 

.  

Em junho de 1935, o PG inicia negociações com a Izquierda Republicana e na 

Assembléia Extraordinária de 25 de janeiro de 1936, celebrada en Santiago de 

Compostela, é aprovado o ingresso da legenda na Frente Popular, coalizão formada por 

setores sociais e ideológicos distintos para combater o inimigo comum: os fascistas.  

Por meio dessa aliança, o PG concorre à terceira eleição, e última, da Segunda 

República, celebrada em fevereiro de 1936, com cinco candidatos. Castelao, uma das 

figuras principais no processo de aproximação com a Frente Popular, é eleito deputado, 

assim como Ramón Suárez Picallo314 e Antonio Villar Ponte315

                                                           
312 Idem. 

.  

313 Vicente Risco (1884 - 1963) foi um político galeguista conservador membro da Geração Nós. 
314 Ele emigra para Argentina com 14 anos e desenvolve o interesse pela política por meio do contato com 
a intelectualidade galega em Buenos Aires. De volta a Galícia, ajuda a formar grupos sindicais e torna-se 
editor da revista “A Nosa Terra”. Em 1936, participa de mais de 170 comícios pela campanha do Estatuto 
de Autonomia da Galicia. No exílio, é responsável pelo setor de cultura galega do Centro Lucense de 
Buenos Aires (hoje Centro Galicia) e participa, em Montevidéu, do Consello de Galiza junto com 
Castelao. Disponível em: <http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Su%C3%A1rez_Picallo>. 
Acesso em: 1º de março de 2011. 
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Desde o início da Segunda República, em 1931, as autonomias espanholas 

vinham se desenhando, como parte da promessa de descentralização do novo regime. A 

Galícia cumpriu, em 1933, as duas condições impostas pelo governo para adotar o 

sistema: aprovação do texto estatutário por três quartos dos conselhos e pelo censo 

eleitoral. Mas somente com o triunfo da Frente Popular o Comité Central de Autonomía 

estabelece a data do plebiscito, 28 de junho de 1936. O documento é oficialmente 

aprovado pela população com 74% dos votos.316

 

. Em 15 de julho de 1936 foi 

apresentado o texto do Estatuto, por Castelao e outros galeguistas, ao Presidente da 

República, mas a iminente Guerra Civil impediu a sua discussão. E ele acabou não 

sendo aprovado, pois Galícia esteve nas mãos dos sublevados desde o início do conflito. 

O Estatuto de Autonomia da Catalunha foi aprovado em 9 setembro de 1932 e o do País 

Basco em 6 de outubro de 1936, já com a Guerra Civil em curso.   

Quando se compara a votação do Estatuto de Autonomia de 1936 com o 

referendo realizado em 21 de dezembro de 1980, chama a atenção a diferença do 

número de eleitores que participaram do processo. Em 1936, teriam comparecido às 

urnas pouco mais de 1 milhão de cidadãos; já a aprovação do Estatuto contemporâneo 

contou apenas com 612.528 mil pessoas. Tal fato seria apenas conseqüência do 

franquismo, ou do declínio demográfico, mesmo considerando o maior isolamento das 

aldeias e as dificuldades de comunicação? Para o professor Xavier Castro, autor da tese 

“O galeguismo na encrucillada republicana”, há outra explicação: a manipulação dos 

votos em 1936.   

 

Los condicionamientos legales hacían prácticamente inviable que el 
Estatuto gallego del 36 fuese aprobado en el plebiscito que a este 
efecto se convocó aquel año, lo que obligó a los partidos que lo 
respaldaban a realizar una "operación" para que pudiera triunfar.317

 

 

                                                                                                                                                                          
315 Começa a exercer o jornalismo em Cuba, regressa a Galícia e se torna editor de “La Voz de Galicia” e 
participa da fundação da primeira  Irmandade da Fala, em A Coruña. Disponível em: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Villar_Ponte. Acesso em: 1 de março de 2011> 
316 Los resultados oficiales fueron los siguientes: electores de que consta el censo, 1.343.135; electores 
que han votado, 1.000.963; votos favorables al Estatuto, 993.351; votos adversos, 6.161; papeletas en 
blanco, 1.451. 
317FERNÁNDEZ, Carlos. El santo pucherazo del 36.  “La Voz de Galícia”. 21/12/ 2005. 
Disponível em: <http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/12/21/4363698.shtml> 
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Segundo o autor, o Partido Galeguista, mesmo contrário a certas práticas, 

decidiu aproveitar o momento vivenciado em toda a Espanha para aprovar um 

documento que, dadas as condições regionais, com o sempre presente poder caciquil, 

não teria sucesso.   

 

La cuestión es que legalmente el referéndum no se podía ganar. La 
Constitución establecía que tenía que contar con el voto afirmativo de 
los dos tercios del censo electoral, lo que, a la vista de las enormes 
deficiencias de éste y del abstencionismo tradicional gallego, hacía 
imposible lograrlo.318

 

 

Segundo a matéria “El santo pucherazo del 36”, como essa manobra ficou 

conhecida na época, considerou-se suspeito o fato das fotos dos jornais não mostrarem 

grandes filas nos lugares de votação, apesar da participação de 1 milhão de pessoas.  De 

acordo com o texto, para explicar esse quadro, o jornal “La Voz de Galicia” chegou a 

publicar: “No se formaron colas, ya que casi todos los electores pensaban votar 

afirmativamente”. Independentemente da forma como essa aprovação se deu, de acordo 

com Beramendi, esse momento marca uma nova fase para o nacionalismo galego: tanto 

na Galícia territorial como na emigrada, pois o movimento em busca de autonomia 

começa a passar da mente de uns poucos à realidade social. “Uma parte significativa, 

ainda que minoritária, da sociedade galega assumia já essa nação e como conseqüência 

o nacionalismo” 319

 

. 

A aprovação do Estatuto galego ocorre em um cenário de crescente tensão 

política e social entre setores distintos da sociedade, que Manuel Azaña, presidente do 

governo espanhol, não consegue reverter.  

 
Con el fantasma de una inminente revolución marxista, la extrema 
derecha fustiga a la CEDA, acusándola de tibia, mientras Calvo 
Sotelo, que se había exilado al proclamarse la República, regresa 
para hacerse cargo del Bloque Nacional con un programa totalitario. 
(…) En contrapartida, Largo Caballero radicaliza sua bastión obrero 
de la UGT (…) 320

 

 

                                                           
318 Idem. 
319 BERAMENDI, Justo, op.cit., p.1077. 
320 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op.cit., p. 550. 
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Em 17 de julho de 1936, setores do Exército anunciam em Melilla, cidade do 

Marrocos, a sublevação militar contra a Segunda República. O movimento fracassa e 

começa assim um dos mais violentos conflitos do século XX: a Guerra Civil espanhola. 

Em 1º de abril de 1939, Francisco Franco declara a vitória dos militares e estabelece a 

ditadura que duraria até 1975, dividindo a sociedade entre vencidos e vencedores. 

 

O fim da Segunda República anula todos os Estatutos de Autonomia, que seriam 

retomados somente com a morte de Franco. De acordo com Garcia de Cortazar e 

González Vesga, o franquismo, temeroso de um possível processo de desagregação, 

elimina do conceito de nação o sentido romântico de comunidade espontaneamente 

vivida para substituí-lo pelo falangista de unidade histórica, a que se atribui uma 

finalidade, uma unidade de destino. Tal mudança foi uma resposta ao modelo vigente 

durante a República, que havia cedido às pressões autonomistas principalmente dos 

bascos e catalães.  
 

Como qualquer nacionalismo, a teoria franquista fez uma 
reinterpretação parcial da história, revitalizando os elementos 
comuns do mosaico espanhol e suprimindo os aspectos diferenciais e 
os particularismos não folclóricos. Para marcar ideologicamente o 
regime se manipulou o passado, da que se extraiu a idéia da sagrada 
inviolabilidade da pátria, sua vocação imperial e o profetismo de 
distintos homens-providência. 321

 

  

O anúncio da Guerra Civil e a rápida conquista da Galicia pelos franquistas 

fazem com que as atividades do Partido Galeguista sejam suspensas ainda em 1936. 

Alguns dirigentes (Xoán Carballeira, Ánxel Casal, Lustres Rivas, Camilo Díaz Baliño, 

Víctor Casas e Alexandre Bóveda) são fuzilados e outros seguem o caminho do exílio, 

como cerca de 150 mil espanhóis. Em 1937, o PG abre uma delegação em Barcelona e 

inicia a publicação do jornal “Nova Galicia”, que circula até julho de 1938 sob direção 

de Castelao. Com a perda da Catalunha para os franquistas, os mais importantes 

militantes, que ainda estavam em solo espanhol, seguem para a França e de lá para 

diversos países da América Latina.  Os líderes exilados tentam manter as atividades 

políticas e buscam a construção de um governo no exterior, o que até certo ponto é 

facilitado pelas relações já estabelecidas, principalmente em Buenos Aires.  

 
                                                           
321 Ibid, p. 566. 
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A ligação do PG com a Galícia exterior se aprofunda, mas não começa com o 

exílio de seus dirigentes e a proibição da legenda na Espanha. A comunidade emigrada 

se faz presente desde a fundação do partido por meio da Federación de Sociedades 

Galegas de Argentina, uma das 22 organizações que participam do ato. Além disso, uma 

das diretrizes da legenda estabelece que se deve estudar uma fórmula que permita aos 

emigrados ter uma representação direta na organização política da Galícia.322

 

 Em 1932, 

inclusive, é criada uma filial do PG em Buenos Aires, chamada Organización 

Nacionalista Republicana Gallega. Com o início da Guerra Civil, em 1936, a 

organização portenha passa a se chamar Grupo Galeguista de Buenos Aires, e em 1941, 

Irmandade Galega.  

A presença de grupos no exterior preocupados com os rumos da Galícia faz com 

que a histórica “A Nosa Terra”323

 

, um dos principais instrumentos de divulgação do 

pensamento galeguista, proibida de circular na Espanha, conte com o apoio necessário 

para continuar a ser editada, agora na Argentina.  

Os anos de 1936 a 1950, a atividade cultural galega foi interrompida 
na Galícia. Durante esses anos a cultura galega manifesta-se 
unicamente no âmbito dos núcleos da emigração, especialmente em 
Buenos Aires.324

 

 

O lançamento da revista, em 1938, ocorre dois anos antes da chegada dos 

exilados galeguistas à capital do país, entre os quais Castelao. E é por iniciativa dele, 

com o apoio da já citada Irmandade Galega325

                                                           
322 ibid., p. 216. 

, que se cria em Buenos Aires, em 1944, o 

Consello de Galiza, da qual foi seu primeiro presidente.  Apesar da iniciativa, em 1949, 

323 O primeiro número de “A Nosa Terra” é publicado, em 14 de dezembro de 1916, em A Coruña. A 
revista, unida ao pensamento nacionalista, pretendia normalizar o uso do galego e romper a barreira do 
domíno oral, levando-o até a alta cultura. Em 1932, a publicação converte-se no órgão oficial do Partido 
Galeguista. Nesse período é mantida com assinaturas, publicidade, doações de emigrados galegos a 
América, pelas Irmandades da Fala e pelo Partido Galeguista. Em 1936, é suspensa por conta do 
franquismo e seu editor, Victor Casas, é fuzilado.  A revista passa, então, a ser editada, entre 1942 e 1972, 
em Buenos Aires, com o apoio de emigrantes e exilados. Em dezembro de 1977 reaparece na Galicia.   
324 Documentário “Galicia na Transición”, produzido em 2001 pela RTVE. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=wdIDTOgdwKU>. 
325A Irmandade Galega foi uma organização política galeguista estabelecida na Argentina, em 1941, por 
meio da união do grupo galeguista de Buenos Aires. Em 1942, ela instituiu o 17 de agosto como Día de 
los Mártires como forma de recordar o fuzilamento de Alexandre Bóveda e a repressão contra os 
galeguistas durante a Guerra Civil Espanhola e o pós-Guerra. Houve representações em Buenos Aires, La 
Plata, Mar del Plata, Rosario, Mendoza e fora da Argentina, em Montevidéu e Santiago do Chile. 
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o grupo contava somente com 200 afiliados na América Latina, distribuídos entre 

Argentina, Uruguai, México e Cuba.  

 

Pero los trescientos mil gallegos que vivían em Buenos Aires em los 
años cuarenta eran, al fin y al cabo, eso: gallegos. La mayoría 
vagamente galleguistas y casi todos vagamente apolíticos, un día 
solidarios con la República y al siguiente ocupados con sus 
asuntos.326

 

  

A experiência não tem o mesmo peso dos governos catalão e basco no exílio327, 

mas tem força suficiente para organizar o Primeiro Congresso da Emigração Galega em 

Buenos Aires, em 1956, que teve como missão estudar os problemas específicos e 

coletivos dos emigrados, com foco no presente e no futuro da Galícia.328

 

 

Na Espanha, ainda que de forma clandestina, o PG continuava a atuar. Em 1944, 

o partido se integra à Junta Gallega de Alianza Democrática ao lado da CNT 

(Confederación Nacional del Trabajo), do PSOE, da UGT e dos agrários. Quatro anos 

depois, no entanto, passa a apostar na militância cultural, em aberta contradição com os 

galeguistas no exílio. Após passar três anos na prisão e sem conseguir se articular 

politicamente, Ramón Piñeiro dissolve o partido e reconduz o movimento na direção do 

galeguismo apolítico, representado pela fundação da editora Galaxia, em 25 de julho de 

1950. O novo selo especializa-se em títulos importantes da literatura galega, buscando 

fortalecer a identidade local e desenvolver “una lenta y paciente estratégia de 

galleguización silenciosa, un galleguismo en voz baja que no despertase las iras del 

régimen.” 329

 

 O objetivo é transmitir o discurso galeguista às novas gerações. Tal 

escolha representa, no entanto, a autodissolução do PG. 

A partir desse momento os remanescentes do nacionalismo histórico 
em Galícia abandonaram qualquer ação política organizada e 
dedicaram todas as suas energias ao labor cultural para transmitir a 
lembrança e o discurso do galeguismo às seguintes gerações com a 

                                                           
326 MURADO, Miguel-Anxo, op.cit., p.113. 
327 BERAMENDI, Justo, op.cit., p.1080. 
328 A pressão da iniciativa faz surgir no mesmo ano o Instituto Espanhol de Emigração (IEE), criado pela 
preocupação do regime franquista com a sua avaliação internacional em um momento delicado de sua 
política externa. 
329 MURADO, Miguel-Anxo, op.cit., p. 113. 
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esperança de galeguizar todo o possível as forças políticas 
democráticas que ressurgissem no futuro.330

 

 

Nos anos 1960, o galeguismo continua a atuar na promoção da cultura e dos 

valores galegos em meios profissionais e universitários, mas começam a surgir novos 

grupos e novas necessidades. A tese de Ramón Piñeiro era que mais que criar um 

partido galeguista, urgia galeguizar os demais partidos. É a partir dessa semente, 

entretanto, que surgem as novas organizações do nacionalismo, todas clandestinas, 

como o Consello da Mocidade331, que reunia representantes do galeguismo histórico, e a 

mais radical, criada a partir de uma dissidência do primeiro, Unión do Povo Galego 

(UPG) 332, que em seus “Dez Princípios Mínimos” propunha a autodeterminação da 

Galícia, sem descartar uma posterior união federal ibérica, o galego como idioma 

oficial, e obrigatório no ensino, e o cooperativismo agrário.333

 

 Já o Partido Socialista 

Galego (PSG), fundado em 1963, também como conseqüência do mesmo contexto, 

proclama a autodeterminação, o anticapitalismo, o anticolonialismo, o socialismo 

democrático e a solidariedade com os demais “povos ibéricos”, tão vítimas como 

Galícia de um estado unitário centralista.   

Es decir, el PSG es en esto el heredero más fiel del legado del Partido 
Galleguista, e incluso muestra una actitud más abierta, y más 
realista, para la reformulación de España al renunciar al rígido corsé 
de las cuatro naciones al reconocer el derecho de cualquier parte del 
Estado a autoconstituirse en sujeto federable de soberanía. 334

 

 

 

2.3. Partidos e nacionalismo no pós-franquismo 

 

Com a morte de Franco, entretanto, as atitudes e expectativas dos partidos 

mudam e surge a conveniência de unir todas as tendências do nacionalismo galego em 

uma única plataforma.  Em busca do fortalecimento, a UPG, o PSG e o pequeno Partido 

                                                           
330 BERAMENDI, Justo, op.cit., p.1081. 
331 O Consello da Mocedade (Consejo de la Juventud) foi uma agrupação política, constituida 
em 1963, que pretendia criar um grupo político galeguista distinto do proposto  por Ramón Piñeiro. 
332 Fundado em novembro de 1963 como partido marxista e nacionalista.  
333 BERAMENDI, Justo, op.cit., p.1083. 
334 BERAMENDI, Justo. “Proyectos gallegos para la articulación política de España” in GARCIA 
ROVIRA, Anna Maria (ed.). España, ¿nación de naciones? Madrid: Marcial Pons Historia Estudios, 
2002, p.164. 
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Galego Social-Demócrata criam, em 1976, o Conselho das Forças Políticas da Galícia. 

Esse grupo aprova as Bases Constitucionais da Nação Galega, que estabelece os 

seguintes pontos: autodeterminação da Galícia, formação de um governo provisório 

local, implantação imediata das liberdades democráticas, declaração de anistia para 

todos os presos políticos, oficialidade do idioma galego e uma nova articulação do 

Estado espanhol. 335

 

  

A aprovação do Estatuto de Autonomia mostra, entretanto, que o sistema podia 

funcionar sem a necessidade de um nacionalismo rupturista. Nesse quadro, havia duas 

opções a ser seguidas pelos partidos: persistir na mesma linha e aceitar o papel de 

movimento sociopolítico marginal ou se adaptar à nova realidade político-democrática. 

A mudança de perspectiva também passa pelo reconhecimento da importância do 

Parlamento galego, que faz as legendas começarem a valorizar a arena autonômica.  

 

Nesse caminho de transformação partidária provocada pela nova realidade 

política e econômica, Beramendi aponta como ponto de inflexão importante para o 

nacionalismo galego do último quarto do século, a fundação do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG), ocorrida em setembro de 1982. “Canto menor é o control político e 

económico que exerce o goberno nacional sobre o território dun país, maiores son os 

incentivos para a aparición de partidos subnacionais que representen intereses 

territoriais”. 336

 

    

Ao longo dos anos o partido vai mudando sua diretriz em direção à centro-

esquerda, eliminando, assim, um dos grandes obstáculos ao seu crescimento, “o 

radicalismo incompatible cós valores políticos maioritarios na sociedade”337

                                                           
335 Ibid., p. 165. 

. Os planos 

revolucionários são abandonados e o foco passa a ser a modernização socioeconômica, 

a defesa do tecido produtivo e, é claro, a promoção da especificidade linguística e 

cultural. Como resultado, a partir de 1989, o BNG começa um processo de ascensão, 

ainda que não ultrapassando a representação dos maiores partidos, como o PP, fundado 

em 1989 pelo galego Manuel Fraga, e o PSOE, também de esquerda, mas não 

nacionalista, fundado em 1879 pelo também galego Pablo Iglesias.   

336 LAGO PEÑAS, Ignacio e LAGO PEÑAS, Santiago, op. cit, p. 8. 
337 BERAMENDI, Justo. 2007, op.cit., 1122. 
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Além da consolidação do marco autonômico, outros fatores provocam mudanças 

nas atitudes do setor majoritário do nacionalismo: o rechaço eleitoral na insistência nas 

Bases Constitucionais e a importância crescente que o ingresso da Espanha na 

Comunidade Européia338

 

, em 1986, vai ganhando na dinâmica política do Estado e na 

economia galega.  

Os investimentos da UE na Galícia tiveram um grande impacto local. O 

desenvolvimento econômico da Espanha entre os anos 1960 e 1970 não beneficiou a 

Galícia, o que só viria a acontecer com a democratização e a descentralização política. 

Entre 1986 e 1988, a região foi beneficiada por recursos de três fundos estruturais: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), Fondo Social Europeo (FSE) e Fondo 

Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (Feoga). Somente em 1986, o Feder, como 

parte do Plan de Desarrollo Regional (PDR), subvencionou 36 projetos de infraestrutura 

na região. Em 1988, inicia-se uma nova etapa na política regional comunitária, e Galícia 

converte-se em uma região de objetivo 1 por ter um PIB por habitante inferior a 75% da 

média comunitária.339

 

 Entre 1990 e 1993, como parte do Marco de Apoyo Comunitario, 

o Programa Operativo Básico de Galicia dedica-se às infraestruturas básicas, como 

romper com os estrangulamentos de transporte, que reforçavam o caráter periférico da 

região e a desarticulação territorial interna. 

Esses investimentos, atrelados à melhoria da economia espanhola, provocam um 

salto na formação profissional e educacional local. As estatísticas mostram que, em 

1980, Galícia tinha 11,2% dos analfabetos ativos e 10,1% dos trabalhadores com 

estudos primários da Espanha; já em 2004, essas porcentagens caíram para 3,1% e 6,0% 

respectivamente. 
 

A partir de 1986, se inicia la fase de recuperación en el transcurso de 
la cual, el PIB per capita de Galicia pasó de representar el 57,2%  del 
PIB medio de la UE hasta el  63,4% en 1996. Con relación a la media 
española, el proceso de convergência del PIB per capita de Galicia 
fué menos intenso, situandose en 1996 en el 82,2% de la media 
nacional. En términos de renta familiar disponible, Galícia se situa 

                                                           
338 Antes da democratização a Espanha fez sucessivos pedidos de entrada no Mercado Comum Europeu 
sem sucesso. 
339 Informações do documento “Galicia en la Unión Europea”, p. 19. Disponível 
em:<http://ec.europa.eu/spain/pdf/galicia_es.pdf>. 
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entre las comunidades autônomas de menor nível. Sin embargo, la 
evolución de esta variable há mostrado en los últimos años una 
aproximación más decidida a la media del Estado que el PIB per 
capita, pasando de representar el 88,2% en 1985, al 91,2% en 
1996.340

 

 

Beramendi pontua, no entanto, que a causa maior dessa ascensão nacionalista, 

ainda que pequena, não é o aumento súbito da consciência local, e sim o fato de uma 

parte crescente do eleitorado ver o nacionalismo como o melhor instrumento para a 

defesa dos interesses econômicos do país e a conseqüente superação de seu atraso. Uma 

resposta à dominação política do PP e do PSOE, partidos com forte relação com as 

direções centrais e casos de envolvimento com esquemas de corrupção e clientelismo. 

De acordo com o historiador, nunca houve e continua não existindo um movimento 

separatista com capacidade para incidir na dinâmica política do país.  

 
 Los sectores reaccionarios antidemocráticos han sido 

siempre cerradamente españolistas y centralistas, con la excepción 
transitoria y poco relevante del regionalismo tradicionalista; la 
derecha liberal fue centralista hasta 1936 y es autonomista desde 
1980, la izquierda liberal-demócrata fue siempre mayoritariamente 
federalista; la izquierda socialista osciló entre el unitarismo y el 
federalismo pasando por la indiferencia hacia el autonomismo en 
unos momentos y su defensa apasionada en otros; la izquierda 
comunista combinó la defensa retórica del derecho de 
autodeterminación con una política práctica que no pasó nunca de 
aceptar los proyectos autonomistas o federalistas de los otros, y el 
nacionalismo gallego, único formulador de modelos autóctonos, ha 
mantenido en todo este tiempo, a pesar de ciertas desviaciones 
coyunturales, un proyecto radicalmente federal para España.341

 
  

Segundo Beramendi o nacionalismo galego em 20 anos passou de ser 

socialmente muito minoritário a constituir a segunda força política do país. O autor 

lembra que entre 1978 e 1981 a maioria dos nacionalistas galegos não aceitava 

resignadamente a solução constitucional, como em 1931342

 

. Para eles, o estado das 

autonomias tinha grandes vícios em sua legitimidade de origem e carências no grau de 

autogoverno concedido, opinião que foi se transformando com o amadurecimento do 

processo político. 

                                                           
340 Ibid., p. 10. 
341 BERAMENDI, Justo. 2002, op.cit.,p. 168. 
342 Ibid., p.166 
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Em 1997, o BNG obteve quase 400 mil votos e superou em deputados o PSOE, 

convertendo-se na segunda força do parlamento galego. Já na eleição de 2001, o BNG 

perdeu 51 mil votos em relação às autonômicas anteriores e teve empate técnico com o 

PSdG-PSOE, que recuperou grande parte do terreno perdido em 1997. E isso se deu, 

segundo Beramendi, graças à mudança de líder343 e de mensagem, incorporando as 

necessárias doses de galeguismo, que tão bons resultados deram ao PP.344

 

  

No entanto, Beramendi considera que o balanço geral de todo esse processo é 

mediano, pois o nacionalismo galego segue aguardando o momento em que seja ele 

quem marque a pauta da política local, “coisa que o catalão vem fazendo desde quase 

um século e o basco desde a Guerra Civil”.345

 

 Além disso, em sua opinião, a maior 

aceitação social da idéia de nação galega somente trouxe progressos em um dos grandes 

obstáculos históricos do galeguismo: a indiferença/hostilidade do establishment 

econômico, mediático e mesmo eclesiástico.  

O bom resultado do PP a que se refere Beramendi deve-se ao fato de o partido 

ter estado no poder de forma ininterrupta entre 1989 e 2005, com Manuel Fraga na 

presidência. A primeira eleição foi disputada com Fernando Ignacio González Laxe 

(PSdeG-PSOE), presidente da Xunta de Galícia entre 1987 e 1990, e o economista e 

professor Xosé Manuel Beiras, do BNG. Para Murado a vitória e a continuidade no 

cargo por tantos anos é conseqüência da velha estrutura da política galega, que marcava 

a rede de relações entre o povo, os caciques e o poder central. “El campesino gallego 

votó a aquel de los dos que pensó que era el mejor proveedor”346

 

. 

Atento ao momento político no qual vivia, Fraga buscou se aproximar e, assim, 

controlar as causas ligadas à problemática regional. Alguns simpatizantes e dirigentes 

do PP, no entanto, consideraram suas ações um “incomprensible giro galleguista” do 

líder histórico da direita espanhola. Segundo Murado esse tipo de aproximação de 

dirigentes de partidos de direita com as causas nacionalistas  já havia ocorrido nos anos 

1930, quando a Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), aliança de 

                                                           
343Emilio Pérez Touriño asume o cargo de secretário geral do PSdeG-PSOE em 1998 e torna-se 
presidente da Xunta de Galicia entre 2005-2009. 
344 Beramendi, Justo 2007, op. cit., p.1128. 
345 Ibid., p.1129. 
346 MURADO, Miguel-Anxo, op.cit., p. 161. 
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partidos católicos de direita, criou, durante a Segunda República, uma organização 

autônoma e incorporou uma variante muito tênue do galeguismo.  
 

Fraga comprendió pronto que Galicia, aun no siendo 
mayoritariamente nacionalista, como Cataluña o el País Vasco, tiene 
una fuerte componente identitaria que va más allá de la política de 
partidos.347

 

 

Entre as políticas promovidas durante sua gestão estão a criação da polêmica 

Cidade da Cultura348, a edição de livros sobre temas galegos349, inclusive ligados à 

valorização da galeguidade, a aproximação com as comunidades no exterior e o 

aumento dos recursos para a emigração, fonte de votos para o PP em diversos pleitos, o 

que sempre provocou questionamentos sobre a legitimidade da forma como se dava essa 

participação350

 

, e a busca da valorização do turismo como forma de aferir recursos e, ao 

mesmo tempo, fortalecer a identidade regional. Essa última decisão faz com que 

Santiago de Compostela e arredores passem por reformas e o Caminho comece a ganhar 

repercussão mundial.  

É interessante observar que, apesar das iniciativas de Fraga, a fase de maioria 

absoluta do Partido Popular, além de completar a transferência da saúde a todas as 

comunidades autônomas, esteve marcada pelas tentativas de recentralização das 

políticas de educação, linguísticas e dos rumos das universidades, articuladas com uma 

linguagem neonacionalista espanhola de caráter reformador que provocou tensões entre 

o governo central do PP e as instituições das nações minoritárias.351

 

   

O governo Fraga não esteve, é claro, imune a críticas. Além dos 

questionamentos sobre as ações tomadas durante sua gestão à frente da Xunta, 

principalmente pela política caciquil e populista352

                                                           
347 Ibid, p. 161. 

, ele era alvo de indagações por conta 

348 Centro cultural com bibliotecas, auditórios, espaços para exposição, peças teatrais e concertos, 
localizado em Santiago de Compostela. A polêmica refere-se ao custo do projeto e a sua viabilidade 
econômica.   
349 Em 1983, foram editados 218 titulos em galego; em 1999, foram quase 1,4 mil obras novas. FALCON, 
Pilar. Fraga y Galicia. Barcelona: Ronsel, 2002, p. 43. 
350 O voto emigrante será visto com mais profundidade no próximo capítulo. 
351 FLEURY, Sonia (org). Democracia, descentralização e desenvolvimento: Brasil & Espanha. Rio de 
Janeiro: FGV Editora, 2006, p. 287. 
352 Ele costumava promover festas com comida e música tradicional nos povoados e aldeias. Quando 
assumiu o cargo foi acompanhado por centenas de gaiteiros em Santiago de Compostela. 
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do seu passado: ele participou ativamente do governo de Franco353 e na época da 

transição chegou a afirmar que “para hastear a bandeira basca em edifícios públicos, 

eles terão que passar sobre meu cadáver”.  Após a democratização, foi deputado por 

Madrid entre 1977 e 1986 e líder da oposição no Congresso de Deputados de 1982 a 

1986. Fraga também fez parte da comissão que redigiu a Constituição espanhola de 

1978 e criou os partidos Alianza Popular e Partido Popular. Sua política cultural 

também era questionada pelo dirigismo estatal. Em 1990, a Televisión de Galicia 

(TVG) suspendeu sem maiores explicações um debate sobre autodeterminação 

anunciado com uma semana de antecedência.354 Os rumores levavam a pressões 

exercidas pelo governo. Além disso, segundo o escritor Carlos Quiroga, prêmios 

literários, recompensas acadêmicas, publicação de revistas, tudo passava pelo dirigismo 

oficial. 355

 

  

A questão Fraga e a acirrada disputa entre o conservador PP, os partidos de 

esquerda e os movimentos diversos da sociedade civil continuam presentes e marcantes 

na sociedade galega. Em 2010, Fraga ganhou o Prêmio Otero Pedrayo por sua 

contribuição à Galicia. De acordo com o presidente da Assembléia de Pontevedra, 

Rafael Louzán, a vitória não teve um recorte político, resumindo-se a questões culturais, 

como a aprovação da primeira Lei de Normalização Lingüística e a recuperação e 

potencialização mundial do Caminho de Santiago, não levando em consideração o tema 

político. A manipulação da escolha do nome de Fraga, no entanto, ganhou as páginas 

dos jornais356

 

  

                                                           
353 Em 1962, assumiu o cargo de ministro da Informação e Turismo; em 1975, foi nomeado vice-
presidente de Governo para Assuntos do Interior; e logo ministro do Governo, cargo que exerceu até julho 
de 1976. 
354H. X.  La televisión de Galicia suspende un programa sobre autodeterminación. “El País”. 08/03/1990. 
Disponível em: 
<http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPANA/GALICIA/GALICIA/TELEVISION_DE_GALICIA_/
TVG/television/Galicia/suspende/programa/autodeterminacion/elpepiesp/19900308elpepinac_22/Tes> 
355 ANDRADE, Cyro. O galego que não se dobra.  “Valor – Eu & fim de semana”, 19 e 20 de agosto de 
2006, pp. 12-18. 
356Os organizadores do prêmio divulgaram na mídia que o político foi eleito por unanimidade do jurado, 
formado por representantes da Xunta de Galicia, das quatro províncias galegas, das universidades de 
Vigo, Santiago de Compostela e A Coruña e da Real Academia de la Lengua. O “Xornal”, no entanto, 
publicou matéria contestando essa versão e denunciando que o prêmio estava sendo utilizado como 
instrumento político e de forma irregular, já que a monção precisa se aprovada de fato por unanimidade.  
MARTÍNEZ, Iago. A concesión do Premio Otero Pedrayo a Fraga non foi unánime. “Xornal.com”. 
21/12/2010.Disponível em: <http://www.xornal.com/artigo/2010/10/20/politica/candidatura-fraga-ao-
premio-otero-pedrayo-non-foi-unanime/2010102016092500167.html> 

http://www.xornal.com/artigo/2010/10/20/politica/candidatura-fraga-ao-premio-otero-pedrayo-non-foi-unanime/2010102016092500167.html�
http://www.xornal.com/artigo/2010/10/20/politica/candidatura-fraga-ao-premio-otero-pedrayo-non-foi-unanime/2010102016092500167.html�
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Creo que Fraga supuso una gran sorpresa cuando, después de ganar 
las elecciones autonómicas, aquellos que esperaban una política 
centralista vieron que, sin embargo, era todo lo contrario, 
apoyándose en el galleguismo moderado incorporó al proyecto de la 
Xunta a distintos y valiosos nombres. 357

 

 

Em 2005, o PP perdeu o predomínio na Galícia, fato que ocorreu 

prioritariamente em consequência de dois graves acontecimentos. O primeiro, ocorrido 

em novembro de 2002, foi o acidente com o petroleiro Prestige, que lançou uma maré 

negra nas praias espanholas e francesas. “Las manifestaciones, hábilmente espoleadas 

por los nacionalistas gallegos y la izquierda, encresparon a la sociedad española”.358

 

 O 

segundo detonador foi o atentado ao metrô de Madrid em 14 de março de 2004, 

conhecido como 11-M, que deixou 191 pessoas mortas. A insistência do governo em 

atribuir a ação ao ETA, diante das evidências de que se tratava de um ato de represália à 

participação espanhola na Guerra do Iraque, faz com que o PP conquiste menos 35 

cadeiras nas eleições, perdendo também a maioria no parlamento.  

A mudança nacional influência os rumos locais, mas, mesmo assim, foi preciso 

um acordo político entre o BNG e o PSdeG-PSOE para levar Emilio Pérez Touriño ao 

cargo de presidente da Xunta. Foi a primeira vez em 25 anos que um partido de 

esquerda governou a região e também, segundo Quiroga, que a revista dirigida por ele, 

“Agália: Publicaçom internacional da Associaçom Galega da Lingua”, reiterando as 

críticas ao controle estatal das obras escolhidas para receber apoio, foi adquirida pela 

Conselharia de Cultura da Galiza.  Em 2009, no entanto, o PP voltaria ao poder com 

Alberto Núñez Feijóo escolhido para presidir a Chuta.  

 

Abaixo a porcentagem de votos dos três principais partidos galegos nas eleições 

autônomas entre 1985 e 2009:  

 

 

 

 

                                                           
357 Manuel Fraga, premio Otero Pedrayo por su aportación a Galicia. Europa Press. 19/10/2010. 
Disponível em: <http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/131949/manuel-fraga-premio-otero-
pedrayo-por-su-aportacion-a-galicia> 
358 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando e GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op.cit., p. 662. 
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Bloque Nacionalista Galego - BNG  

Ano       Votos   Porcentagem   Deputados 

1985           53.072         4,2%            1 

1989 105.703     7,9%            5 

1993 259.248     18,7%        13 

1997   392.810     24,7%       18 

2001 341.751     23,3%       17 

2005 307.249     19,6%       13 

2009 267.631   16,57%       12 

Partido Popular - PP  

Ano       Votos   Porcentagem   Deputados 

1985*           516.218 41% 34 

1989 582.157 44,3% 38 

1993 763.839 52,6% 43 

1997   832.751 52,2% 42 

2001 791.885 51,6% 41 

2005 756.562 44,9% 37 

2009 760.591 47,09% 38 
 

* Votos obtidos pela Coalición Popular (Alianza Popular, Partido Demócrata Popular, Partido Liberal y 
Centristas de Galicia). O Partido Popular foi criado a partir desse grupo em 1989. 

 

PSdeG- PSOE 

Ano       Votos   Porcentagem   Deputados 

1985           361.946 28,7% 22 

1989 429.571 32,7% 28 

1993 346.831 23,9% 19 

1997   310.508 19,5% 15 

2001 334.819 21,8% 17 

2005 509.340 33,05% 25 

2009 483.357 29,93% 25359

Tabela 2. Fonte: Dados obtidos em compilação do jornal “El mundo” 161 

 

 
                                                           
359Disponível em: 
<http://estaticos.elmundo.es/especiales/2005/06/espana/elecciones_galicia/resultados_eleccions.swf> 
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2.4. O Estatuto de Autonomia 

 

Analisamos o processo de aprovação do Estatuto, os movimentos que o tornaram 

possível e o seu impacto para a política identitária galega. Mas é preciso conhecer 

também suas diretrizes fundamentais. A Constituição de 1978 estabelecia a co-

oficialidade do catalão, do basco e do galego em seus territórios específicos360

 

 e 

apontava para a necessidade de se criar formas de promovê-las, mas é com a entrada em 

vigor do Estatuto que se pode desenhar políticas de acordo com a especificidade 

regional, fortalecendo a cultura local e também, no caso galego, a relação com as 

comunidades no exterior.  

O Estatuto de Autonomía de Galicia (Lei Orgânica 1/1981, de 6 de abril) é um 

documento com 24 páginas que trata de todos os temas referentes à administração local.  

A seleção apresentada neste trabalho refere-se prioritariamente aos artigos relacionados 

com os aspectos culturais e políticos que ajudam a compreender sua importância para a 

promoção e o fortalecimento da identidade galega, bem como a relação das políticas 

locais com a população emigrada.   

 

O artigo primeiro afirma que a comunidade autônoma tem como uma de suas 

tarefas principais a defesa da identidade galega e dos seus interesses, além da promoção 

da solidariedade entre todos os que integram o povo galego. Já o artigo 5º estabelece 

que os poderes públicos devem garantir o uso normal e oficial dos dois idiomas, 

potencializando o emprego do galego em todos os planos da vida pública, cultural e 

informativa. E dispõe ainda que ninguém poderá ser discriminado pela utilização da 

língua.  

 

Além do artigo primeiro, que se refere a todo povo galego sem se limitar à 

territorialidade, a menção ao processo emigratório também aparece no artigo 3º, que 

                                                           
360 “Observe que as línguas locais são co-oficiais somente em seus territórios. Elas não podem ser 
legalmente utilizadas para representar a Espanha em eventos, ações e entidades internacionais. A 
Declaração de Barcelona, assinada em julho de 1998, busca reverter esse quadro, ainda hoje não 
solucionado, e exige o “reconhecimento da oficialidade lingüística na Europa do catalão, do euskera e do 
galego, tendo, além disso, em conta que este último e o português formam parte do mesmo sistema 
lingüístico e, por isso, poderia ser usado imediatamente em qualquer instância européia”. BASSETTO, 
Bruno Fregni. As minorias lingüísticas da România. Disponível em: 
<http://www.filologia.org.br/anais/anais%20III%20CNLF43.html>. 
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estabelece que tantos os galegos residentes na Galícia como os descendentes inscritos 

como espanhóis, se assim o solicitam, de acordo com a lei do Estado, gozam dos 

mesmos direitos políticos definidos no Estatuto, e no artigo 4, que prevê a necessidade 

de promover a participação de  todos os galegos na vida política, econômica, cultural e 

social. Esse item tem como ponto principal um aspecto importante, que remete à 

construção social galega: o direito dos galegos viverem e trabalharem na própria terra.  

 

É a partir desse documento também que se reconhece formalmente o direito dos 

grupos no exterior a compartilharem a vida social e cultural do povo galego. O artigo 7º 

assim estabelece:  
 

As comunidades galegas asentadas fóra de Galicia poderán solicitar, 
como tales, o recoñecemento da súa galeguidade entendida como o 
dereito a colaboraren e compartiren a vida social e cultural do pobo 
galego. Unha lei do Parlamento regulará, sen prexuízo das 
competências do Estado, o alcance e contido daquel recoñecemento 
ás ditas comunidades que en ningún caso implicará a concesión de 
dereitos políticos.A Comunidade Autónoma poderá solicitar do 
Estado Español que, para facilita-lo disposto anteriormente, celebre 
os oportunos tratados ou convênios cos Estados onde existan tales 
comunidades.361

 

 

O artigo 11º vai além das questões culturais e abre espaço para uma maior 

integração entre a Galícia e as comunidades de emigrantes espalhadas pelo exterior: “O 

Parlamento, mediante lei, poderá establecer un sistema para que os intereses do 

conxunto dos galegos residentes no estranxeiro se encontren presentes nas decisións da 

Comunidade Autónoma”.362

 

   

É também com o Estatuto que se inicia um processo institucionalizado e 

sistemático de apoio à cultura e à pesquisa de temas galegos. O artigo 32ª estabelece que 

deverá ser constituído, mediante lei no Parlamento, o Fondo Cultural Galego e o 

Consello da Cultura Galega (criado pela Lei 8/1983) com o objetivo de defender e 

promover os valores culturais do povo galego.  O Conselho é responsável, atualmente, 

pelo Arquivo da Emigración Galega, pelo Arquivo Sonoro de Galicia e pelo Centro de 

Documentación Sociolingüística de Galicia, entidades-chave para a pesquisa sobre a 

                                                           
361 Ver Estatuto de Autonomia da Galícia. O documento está disponível no seguinte endereço:  
<http://cmati.xunta.es/portal/webdav/site/cptopv/shared/es/pdfs/XEF/Normativa/Estatuto_autonomia.pd> 
362 Ibid. 



136 
 

 
 

história da região, notadamente as questões relativas à emigração, tendo em seu acervo, 

inclusive, documentos e atas de centros de emigrantes instalados em diversas partes do 

mundo.  

 

Entre as competências do Conselho estão: fomentar a língua e a cultura galegas, 

entendidas como um bem que todas as gerações devem promover; pesquisar e valorizar 

as manifestações culturais galegas, buscando torná-las acessíveis a todos os cidadãos; 

preservar e difundir o patrimônio cultural por meio de congressos e exposições; criar 

arquivos e centros de documentação; produzir estudos, informes e publicações; 

assessorar os poderes públicos da Comunidade Autônoma, especialmente a Chuta e o 

Parlamento de Galícia, mas também os conselhos e outras instituições, em projetos 

relacionados à defesa e promoção dos valores culturais galegos. 363

 

 

O fomento à transmissão da cultura local pelos meios de comunicação também 

está previsto no Estatuto de Autonomia. Com a melhoria das condições materiais, o 

avanço da tecnologia e a expansão do acesso à TV e ao rádio há também um 

crescimento da influência do castelhano entre a população das aldeias. O artigo 34 

estabelece que cabe à comunidade autônoma o apoio a canais de TV,  jornais e rádios 

em galego, como alternativa aos transmitidos e impressos em castelhano e como 

estratégia para atingir os  jovens. 

 

2.5. Língua e identidade nacional 

 

As medidas governamentais para promover o galego e criar espaços de proteção 

para a língua visam evitar a continua perda de falantes e, assim, reverter um processo 

conseqüente da perda de poder e marginalização da Galícia dos processos decisórios. 

Tal fato teve início com a centralização política e administrativa promovida pelos reis 

católicos e a queda do poder das monarquias feudais. A nobreza local é enfraquecida e 

absorvida pelas cortes de Madrid, e toda a burocracia estatal passa a utilizar o 

castelhano em registros e documentos. “Disposiciones que indirectamente atentan 

contra el gallego escrito provocarán que, a partir de 1480, sean pocos los documentos 

                                                           
363Informações disponíveis no site do Consello da Cultura Galega.  Disponível em: 
<http://consellodacultura.org/?page_id=12> 
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redactados en nuestra lengua y casi nulos a partir de 1530”.364

 

  Inicia-se assim o 

declínio cultural do galego, que se estende do século XV até o XX.  

O galego continuou a ser falado pelo povo como forma de comunicação do dia-

a-dia e a ser ensinado de pai para filho em um cenário rural e com baixo nível de 

escolaridade. A elite, no entanto, passa a considerá-lo uma “língua menor”. No princípio 

do século XX a situação social do idioma continuava a mesma: um meio de expressão 

de camponeses, pescadores, proletários e setores da pequena burguesia. Além disso, a 

maioria da população desconhecia a tradição da língua, utilizava-a simplesmente como 

um instrumento do cotidiano, considerando-o um dialeto mal falado, uma língua 

desprezível e de pobres. Somente uma minoria vivia a realidade lingüística de forma 

ideológica.365

 

 

Chegaram a ter por certo que o falar galego era o signo indiscutível 
do seu atraso, da sua inferioridade sem se darem conta – nem se 
podia pedir a eles tal coisa, de que a sua inferioridade estava 
radicado no nível de vida e não no idioma falado. Não se davam 
conta que a superioridade dos desprezadores era econômico-social, 
mas não idiomática 366

 

.  

Na Galícia, a riqueza, o poder e até a mensagem divina, via Igreja, se 

relacionavam com o castelhano. A ascensão social passava pelo domínio dessa língua e 

os que alcançavam algum posto importante muitas vezes abandonava o galego, por 

vontade própria ou por pressão da sociedade.   

 
Desde el momento en que el hombre de la calle considera que hablar 
gallego es “hablar mal” y hablar castelhano es “hablar bien”, nace 
un complejo de inferioridad que trae consigo la sustitución de la 
lengua materna por el castellano, si es que el “status” se ha elevado o 
si las circunstancias lo requieren. 367

 

 

                                                           
364 MIGUEZ, Alberto, op. cit., p. 128. 
365 ibid.,  p.142. 
366 PIÑEIRO, Ramón, op.cit., p. 291. 
367 ibid., p. 36. 
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Populações que são levadas a crer que o idioma dos ancestrais é inferior podem 

buscar se adequar para não sofrerem discriminação e se adequarem aos padrões 

dominantes. 368

 

  

E o abandono da língua não se resume ao fim do uso de um idioma, trata-se de 

deixar para trás toda uma forma própria de se relacionar com o mundo.  

Ora, a língua não é uma ferramenta neutra, mas está impregnada de 
pensamentos, ações e julgamentos, legados pelo passado; ela 
descreve a realidade, de maneira particular, transmitindo-nos 
imperceptivelmente uma visão de mundo.369

Ainda durante a segunda metade do século XX era comum que os camponeses 

se esforçassem para utilizar o castelhano e atender a expectativa, ainda que algumas 

vezes imaginária

  

370

Una pléyade de humoristas gallegos (Xan das Bolas, Joselito etc) 
basaron sus “gracias” en la dificultad “real” del campesino para 
hablar el castellano en ambientes “cultos”. Tales dificultades hacían 
reír – y tal vez la broma contínua – a una amplía audiencia de 
burgueses satisfechos y de trabajadores alienados.

, do interlocutor. Mas somente uma minoria dominava bem a língua 

de Castela, tornando o grupo alvo fácil de piadas. Era uma época na qual as crianças 

podiam ser castigadas nas escolas por falarem galego.  Em 2008, Maria Ces, 65 anos, 

contou em entrevista que evitava ir a Santiago de Compostela, cidade mais próxima ao 

seu povoado, Rianxo, para não ser obrigada a usar o castelhano. Segundo a dona de 

casa, não era raro médicos receitarem em castelhano para habitantes do interior que 

encontravam dificuldade em entender a língua.  

371

 

 

A literatura galega registra diversos exemplos dessa relação conturbada com a 

língua própria. No fim dos anos 1980, Felisa Conde Pena, em forma de paródia, revela 

no texto “Fábula del castellanoparlante” que a relação desigual de poder entre o 

castelhano e o galego ainda se perpetuava: “Tanta colonización ha provocado en 

nosotros un histórico complejo de inferioridad hasta el punto de que padres castellano 

                                                           
368 LISBOA SOUZA, Larissa da Silva. “Políticas da Unesco para as línguas ameaçadas” in Língua, 
Literatura e Ensino – Maio/2007 – Vol. II, p. 2. 
369 TODOROV, Tzevtan. 2008, op. cit., p. 73. 
370 “Hoy por hoy, la deserción idiomática se da en todos los níveles de la vida gallega: desde el escritor 
que jamás empleo la lengua vernácula, hasta el campesino iletrado que en la ciudad contesta en castellano 
al comerciante o al médico que le habla en gallego”. MIGUEZ, Alberto, op. cit., p.132. 
371Ibid., p. 137. 
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hablantes educan a sus hijos en gallego”.372 Manuel Rivas, no conto “Três episódios da 

língua”, publicado no livro “Toxos e flores”, reunião de crônicas dos anos 1990, conta 

que durante uma exposição sobre vikings realizada em A Coruña havia etiquetas 

indicativas e catálogos em castelhano, inglês e catalão, pelo fato de a mostra ter sido 

cedida por uma entidade da Catalunha. “Nin um só apunte em galego. Sentín mágoa e 

vergonza allea”.373

 

 

Xosé Chao Rego mostra no livro “Itinerario da conciencia galega: a vivencia do 

espacio” que mesmo no terreno privado, que costuma ser um lugar de resistência, a 

desvalorização do galego tinha conseqüências. 

 

Considero que o meu caso biográfico pode elevarse, por desgracia, a 
categoria común: meus pais falaban entre si em galego, pero 
dirixíanse aos seis fillos em castelán. Mal haberían de tolerar que 
calquera de nós crebase ese código próprio duns fillos de rurais que 
accederán á clase media dunha vila. Quere isto decir que en min, 
como na maior parte dos galegos da miña era, existe unha ferida 
narcista, unha conciencia rota; em definitiva, unha esquizocardia ou 
corazón partido que se traduce na diglosia, tan lonxe dun eventual 
bilingüismo harmónico: un idioma de ascensión social que procuran 
para os fillos, a conta dunha subordinación da fala nai ou nativa.374

 

 

A relação com a língua não pode ser vista de forma isolada. Ela obedece a 

questões econômicas e políticas, inclusive relaciona-se com questões do próprio 

nacionalismo. Celso Emílio Ferreiro afirma que o abandono da língua dos pais e a 

adoção do castelhano como forma de ascensão social não eram comum na Catalunha e 

no País Basco, regiões que sofreram o mesmo tipo de repressão ao idioma local375

                                                           
372Gramática da Língua Galega.   

. 

Michael Keating reitera essa construção diferenciada da Catalunha, que remete, como já 

visto, à própria articulação de classe e a interesses específicos do movimento 

nacionalista catalão. “The language has a high social status, since it was never 

373 RIVAS, Manuel. Toxos e Flores. Vigo: Xerais, 1999, p.66. 
374 CHAO REGO, X. Itinerario da conciencia galega: a vivencia do espacio. Santiago: Laiovento, p. 
2001, p. 25. 
375 FERREIRO, Celso Emilio, op.cit., p. 17. 
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abandoned by the middle classes and experienced important revivals in the late 

nineteenth century and in thie century”.376

 

 

A relação com a língua é diferente porque a realidade da Galícia é distinta da 

Catalunha e do País Basco. Além do movimento nacionalista não contar com o apoio 

das elites, ainda havia a pobreza e os problemas sociais e políticos que obrigaram os 

galegos a deixar sua terra. Emigração e discriminação, com raras exceções, andam 

juntas. E os galegos, que vivenciam esse processo desde o século XVII, estiveram 

sempre marcados por algum tipo de crítica ou depreciação, tanto na Espanha como no 

exterior. E o não domínio da língua de Castela fazia parte desse pacote, já que a maioria 

deles se dirigiu a países de fala castelhana377

 

. Segundo Elena Pájaro Peres, em 1855, 

nos “Diarios de Sesiones del Congreso” os galegos apareciam citados como “espanhóis 

desgraçados”; já no livro “España Invertebrada”, José Ortega y Gasset afirma: "Galicia, 

tierra pobre, habitada por almas rendidas, suspicaces y sin confianza en sí mismas". De 

acordo com Xosé Neira Vilas, em “Memoria da emigración”, essas críticas não 

passavam despercebidas. “Nuestros paisanos fueron siempre sensibles al retrato que de 

ellos se hacia. La discriminación explica el hecho de que muchos gallegos prefiriesen  

no hablar de sus orígenes”.  

Paralelamente a esse movimento de desvalorização, contudo, havia outro, 

nascido nas associações de emigrantes no exterior, que apontava para a consciência da 

língua como elemento de identidade fundamental para o fortalecimento político da 

região. A relação com culturas e idiomas distintos faz com que a língua, até então vista 

apenas como uma forma de comunicação do dia-a-dia, adquira outro recorte. Ademais, 

durante o franquismo, alguns espaços de emigrantes eram locais onde, diferentemente 

da Espanha, se podia falar o galego. Dizemos alguns porque o franquismo também se 

buscou fazer presente nas associações no exterior. Essa consciência sobre a língua e 

sobre a identidade galega tem importância para a existência de movimentos 

nacionalistas na própria Espanha. Além de promover a circulação de novas ideias, havia 

uma produção de cultura galega no exterior, o apoio à edição de livros e outras ações, 

realizadas muitas vezes em parceria com escritores e ativistas que continuavam a viver 

                                                           
376 KEATING, Michael. Rethinking the Region. Culture, Institutions and Economic Development in 
Catalonia and Galicia. “Working Papers”. Itália: European University Institute, 2000. 
377 A emigração para os países mais ricos da Europa começa nos anos 1960. 
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na Galícia. Durante o franquismo, esses grupos receberam os intelectuais exilados e 

deram apoio para pudessem se estabelecer. 

 

Esse partilhar uma cultura comum mantinha e reforçava a noção de comunidade. 

E, como afirma Tzvetan Todorov, “se o grupo portador de uma cultura é perseguido ou 

discriminado, o afastamento em relação as suas tradições pode ser vivenciado como 

uma traição e, portanto, rejeitado.” 378

A preocupação com a língua também obedece a uma demanda externa, de 

órgãos da União Européia e entidades internacionais. Na década de 1960, a Unesco dá 

inicio a políticas para evitar o desaparecimento dos idiomas. Em 1993, a instituição 

lança o projeto o “Livro vermelho das línguas em perigo de desaparição”, reunindo 

informações atualizadas sobre essas línguas, promovendo estudos e publicando seus 

resultados. A organização também passa a publicar o “Atlas das línguas do mundo em 

perigo de desaparição” e celebra todos os anos, desde 1999, o Dia Internacional da 

Língua Materna. O objetivo da Unesco é sensibilizar a opinião pública e os governos 

para a questão.   

 Segundo o autor, as perseguições nazistas 

levaram numerosos judeus, anteriormente “assimilados”, a descobrir ou a redescobrir as 

tradições judaicas.  O escritor senegalês Boubacar Boris Diop sempre utilizou francês 

em suas obras, mas após o genocídio de Ruanda, em 1998, lançou com outros autores 

da mesma origem a operação “Rwanda, escrever por dever de memória” e passou a usar 

wolof como forma de contestação política.  

 

2.5.1. Lei de Normalização Linguística 

 

A existência de um problema não basta para que ele tenha lugar na agenda 

político-institucional.379

                                                           
378 TODOROV, Tzevtan. 2008, op. cit., p.80. 

 Nem todas as questões se convertem em prioridade. A presença 

de grupos e atores influentes, com acesso a ferramentas de pressão capazes de 

influenciar o jogo político, e a existência de um contexto propício para colocar na mesa 

problemas e reivindicações é fundamental para a execução de determinadas políticas. A 

discriminação pelo uso do galego só começa a decair quando ele passa a ser oficial, a ter 

o uso promovido e garantido por lei, com a democratização da Espanha, e, 

379 FERNÁNDEZ, Antoni. “Las políticas públicas” em CAMINAL, Miguel (ed.). Manual de Ciencia 
Política. Madrid: Editorial Tecnos, 1999. 
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principalmente, com a entrada em vigor da Lei de Normalização Linguística, aprovada 

no dia 15 de junho de 1983 e válida desde 14 de julho do mesmo ano, quando publicada 

no “Diário Oficial Galego”. A Lei, como já estabelecido no artigo 3º da Constituição e 

no artigo 5º do Estatuto de Autonomia, reforça a garantia de igualdade do galego com o 

castelhano como língua oficial da Galícia, assegurando, contudo, que o primeiro é a 

língua própria do povo daquela região.  

 

A lei estabelece os padrões do uso culto do galego. A língua ficou restrita ao 

domínio oral por séculos e era preciso criar um conjunto de regras que definisse sua 

ortografia e morfologia. O caminho escolhido não foi e não está até hoje livre de críticas 

e polêmicas. Os reitegracionistas acusam a lei de priorizar os padrões do castelhano e 

pedem uma revisão a partir das regras do português. Mas vamos nos deter nos aspectos 

políticos e os ligados à questão identitária. 

 

O preâmbulo ressalta que a legislação é de fundamental importância para o 

fortalecimento da região, pois a língua é um dos elementos fundamentais da construção 

da nacionalidade.  

 

O proceso histórico centralista acentuado no decorrer dos séculos, 
tivo para Galicia duas consecuencias profundamente negativas: 
anula-la posibilidade de constituír institucións propias e impedi-lo 
desenvolvemento da nosa cultura xenuína cando a imprenta ía 
promove-lo grande despegue das culturas modernas.380

 

  

O texto designa ainda a língua como a verdadeira força espiritual que dá unidade 

interna a comunidade e ressalta sua importância como elemento de união entre a 

comunidade interior e a exterior.  

 
Únenos co pasado do noso pobo, porque del a recibimos como 
patrimonio vivo, e uniranos co seu futuro, porque a recibirá de nós 
como legado da identidade común. E na Galicia do presente serve de 
vínculo esencial entre os galegos afincados na terra nativa e os 
galegos emigrados polo mundo.381

 

 

                                                           
380A Lei de Normalização Linguística está disponível neste endereço: 
<toponimia.xunta.es/gl/paginas/descargaDocumento/id/28> 
381 Idem. 
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A lei estabelece que o galego é a língua própria da Galicia e que todos os 

galegos têm o direito de conhecê-la e usá-la. Os poderes públicos devem garantir o seu 

uso, mas também o do castelhano, línguas oficiais da Comunidade Autônoma, inclusive 

em suas instituições. As resoluções oficiais devem ser publicadas nas duas línguas e os 

cidadãos poderão dirigir-se aos juízes e tribunais para obter proteção judicial pelo 

direito de empregar a sua língua. Além disso, os poderes públicos locais deverão adotar 

medidas oportunas para que ninguém seja discriminado por razão da língua.  

 

A nova legislação também determina que se pode utilizar as duas línguas oficiais 

nas relações com a Justiça e que os documentos públicos outorgados na Galicia poderão 

ser redatados em galego ou castelhano. Também fica estabelecido que os topônimos 

terão como única forma oficial a escrita em galego. Aliás, com base nesse artigo, em 

outubro de 2010, a Comissão de Cultura do Senado aprovou uma proposta, apresentada 

pelo senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza, para que a administração central 

corrigisse as informações disponíveis na página do Ministério de Cultura, na qual se lê 

Monasterio  de San Esteban, Monasterio de Osera, Caldas de Reyes, Cotobad, Poyo o 

El Bollo, todos escritos em castelhano. O parlamentar pediu “respecto para os galegos e 

Galiza” por parte da administração central porque “a toponimia forma parte dun pobo e 

porque non admite traduccións ao castelán”. 382

 

 

A lei também afirma que cabe ao governo regional promover o uso do galego na 

administração e nas empresas públicas e que as provas para a ocupação de cargos 

públicos locais deverão considerar, entre outros méritos, o grau de conhecimento das 

línguas oficiais. Em relação ao ensino, fica estabelecido que as crianças têm o direito a 

receber o primeiro aprendizado na língua materna e que as autoridades educativas da 

Comunidade Autônoma deverão adotar medidas para que o idioma seja obrigatório em 

todos os níveis educativos não universitários. O governo galego estabelecerá ainda um 

plano destinado a ressaltar a importância da língua como patrimônio histórico e a 

promover sua conservação, proteção e transmissão.  

 

                                                           
382 O Senado aproba a corrección das deformacións da toponimia galega. “A Nosa Terra”. 14/10/2010. 
Disponível em: <http://www.anosaterra.org/nova/50219/o-senado-aproba-a-correccion-das-deformacions-
da-toponimia-galega.html>. Acesso em: 16/10/2010. 

http://www.anosaterra.org/nova/50219/o-senado-aproba-a-correccion-das-deformacions-da-toponimia-galega.html�
http://www.anosaterra.org/nova/50219/o-senado-aproba-a-correccion-das-deformacions-da-toponimia-galega.html�
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Caberá ainda a Xunta fomentar a produção, a dublagem, a legendagem e a 

exibição de filmes e outros meios audiovisuais em língua galega, estimular as 

manifestações culturais, representações teatrais e os espetáculos produzidos em galego e 

contribuir para o aumento da produção editorial e sua difusão. As corporações locais, 

dentro do seu âmbito, deverão fomentar a normalização do seu uso nas atividades 

mercantis, publicitárias, culturais, associativas e desportivas. Para se obter tal resultado, 

se prevê a redução ou a isenção das obrigações fiscais. 

 

A promoção da língua entre o coletivo emigrante também faz parte da 

legislação. A lei estabelece que o governo fará uso dos recursos que lhe conferem a 

Constituição Espanhola e o Estatuto de Autonomia para que os emigrantes possam 

dispor de serviços culturais e lingüísticos em língua galega. As políticas definidas a 

partir daí e a forma de promoção da língua entre os membros desse grupo serão vistas 

no próximo capítulo. 

 

 A existência de uma lei específica oferece proteção jurídica ao uso do galego e 

cria ferramentas para sua promoção, mas não modifica automaticamente uma 

mentalidade forjada em séculos. Em dezembro de 2005, uma senhora em Xunqueira, 

Ourense, me disse, tímida, como forma de desculpa por não falar o castelhano: "Aquí a 

gente fala o galeguiño".  Em fevereiro de 2008, a imprensa noticiou o caso de um chefe 

de seção de um supermercado que teria chamado a atenção de uma funcionária, de 

forma grosseira, por ela ter se dirigido aos clientes em galego. “Burra, no hable lenguas 

menores”, haveria dito. O caso foi denunciado pela organização Mesa pola 

Normalización Lingüística. Segundo o presidente da ONG, Carlos Callón, cerca de 40 

casos semelhantes haviam sido denunciados no último ano. 383

 

 

De acordo com Beramendi, a maior socialização dos símbolos da identidade 

política galega não significa que ela atinja a sociedade de forma igualitária. Na análise 

do autor, a força do conceito do nacionalismo entre a população é de difícil retrocesso, 

                                                           
383 Burra, no hables lenguas menores. “Laopinioncoruña.es”. 18/02/2008.   Disponível em: 
<http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2672_4_167424__Galicia-Burra-hables-
lenguas-menores>. Acesso em: 17/12/2010. 

http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2672_4_167424__Galicia-Burra-hables-lenguas-menores�
http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2672_4_167424__Galicia-Burra-hables-lenguas-menores�
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mas seu avanço tampouco está garantido. Na Galícia há um predomínio da identidade 

dual.384

 

 

Identificação 1986 1996 2005 

Exclusivamente espanhol 5% 4,8% 9,2% 

Mais espanhol que galego 7% 7,8% 8,7% 

Tanto espanhol quanto galego 52% 43,7% 49,8% 

Mais galego que espanhol 27% 35,7% 18,2% 

Exclusivamente galego 6% 7% 12,2% 

 

Tabela 3. 

 

O fortalecimento de um dos elementos mais importantes nesse processo, a 

língua, ainda apresenta alguns ruídos em seu desenvolvimento. Apesar de ser um dos 

idiomas oficiais, sendo utilizado em toda a burocracia do Estado, ele não faz parte do 

dia-a-dia de uma parte significativa da sociedade. “Em diversos cenários sociais, o 

emprego do galego não chega nem a 10%, tal como ocorre nos meios de comunicação 

privados, na Justiça ou na investigação acadêmica”.385 Essa situação é contrastante com 

a da Catalunha. Segundo informe do Departamento de Justiça, entre 2000 e 2002, os 

fóruns que participaram de um programa de valorização do uso da língua local julgaram 

11.717 sentenças em catalão e 2.416 em castelhano. 386

 

 

Em 2010, 17 anos após a Lei de Normalização Lingüística, o Consello da 

Cultura Galega (CCG) realizou a pesquisa “Datos básicos sobre a evolución do galego”. 

                                                           
384 Quadro elaborado a partir de dados disponíveis em Beramendi, 2007, op. cit., p. 1130. 
385 CASTRO, Aurelio e PUNDAL, Belén. Galicia diglósica. “Tempos Novos”. Santiago de Compostela, 
maio de 2008, p.18. 
386Los juzgados dictaron 11.000 sentencias en catalán en 2001. “ABC”.  25/03/2002. Disponível em:  
<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-25-03-2002/abc/Catalunya/los-juzgados-dictaron-11000-
sentencias-en-catalan-en-2001_87432.html>. Acesso em: 23/06/2008. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-25-03-2002/abc/Catalunya/los-juzgados-dictaron-11000-sentencias-en-catalan-en-2001_87432.html�
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-25-03-2002/abc/Catalunya/los-juzgados-dictaron-11000-sentencias-en-catalan-en-2001_87432.html�


146 
 

 
 

O estudo indica alguns retrocessos: a porcentagem de monolíngües em castelhano 

passou de 10,6%, em 1992, para quase 19%.  Por outro lado, a pesquisa revela também 

que a promoção do galego no ensino abre a possibilidade de reverter esse quadro.  

 

Entre os 25 e 35 anos atópase a xeración máis castelanizada da 
historia; entre os 30 e 40 anos é a maior monolingüe en castelán. Os 
menores de 25 virían recuperar o uso do galego e a reducir o nivel de 
monolingüismo en castelán.387

 

   

E essa possibilidade de mudança surge amparada pelo crescimento do galego no 

sistema de ensino. Cerca de 60% dos estudantes aprendem majoritariamente por 

intermédio do galego (46,6%) ou sempre em galego (14,3%). Em 2003, esses números 

eram respectivamente 16% e 6%. Quanto maior o conselho, maior é a penetração da 

língua local.  

 

O número de estudantes que responderon aos exames sempre en 
galego ou maioritariamente en galego no ano 2008 incrementouse 
nun 20,3 por cento respecto ao ano 2003. O 63,9 por cento dos 
estudantes comprendidos entre os 5 e os 16 anos escriben só en 
galego ou máis en galego que en castelán.388

 

 

A pesquisa mostra que 58,8% da população falam em galego e que apenas 3% 

não entendem ou não sabem falar ou ler em galego.  Mas quando o tema relaciona-se a 

questões de trabalho e tecnologia, o que efetivamente revela o poder econômico e 

político de uma língua, e sua real potência de inserção no mundo pós-moderno, a luz 

vermelha é acesa. Na área administrativa o uso do galego diminuiu 7,7% entre 2003 e 

2008; no ambiente de trabalho, apesar de o galego seguir sendo o mais usado, a média 

caiu 20% em comparação a 1992. Com o objetivo de reverter essa situação, a Secretaría 

Xeral de Política Lingüística criou, inclusive, um curso virtual dirigido a trabalhadores 

da administração autonômica, da administração local e da administração da justiça. 389

 

 

                                                           
387 O uso do galego estabilízase. “A Nosa terra”. 23/09/2010. Disponível em: 
<http://www.anosaterra.org/nova/o-uso-do-galego-estabilizase-.html>. Acesso em: 15/10/2010 
388 Idem. 
389Política Lingüística convoca cursos en liña para preparar as probas de coñecemento de lingua galega. 
Galiciaaberta.com. 03/03/2011. Disponível em:  
< http://www.galiciaaberta.com/actualidade/pol%C3%ADtica-ling%C3%BC%C3%ADstica-convoca-
cursos-en-li%C3%B1-para-preparar-probas-de-co%C3%B1ecemento-de-lingua> 

http://www.anosaterra.org/nova/o-uso-do-galego-estabilizase-.html�
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Outro dado que preocupa os defensores da língua é o fato da população preferir 

acompanhar jornais, rádios, TVs e utilizar a internet em castelhano.  Segundo pesquisa 

realizada em 2009, a TV Galícia, por exemplo, tem 20% da audiência total da região o 

que significa 46 minutos diários de acompanhamento. 390 Atrás da guerra das línguas 

está outra guerra: a econômica e cultural 391. “O galego está deixando de ser uma língua 

menorizada para ser também minoritária”392

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
390Ver site audiencia.org. Disponível em: <http://www.audiencia.org/estf.php?orden=f&muestra=Galicia> 
391 CALVET, Louis-Jean. A guerra das línguas e as políticas linguísticas. Santiago de Compostela: 
Edicións Laiovento de Compostela, 1995, p. 265. 
392 CASTRO, Aurelio e PUÑAL, Belén, op. cit., p. 29. 
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 CAPÍTULO 3 

 

Das redes associativas à diáspora: 

Mudanças na relação com o emigrante  

 

Com o amadurecimento da democracia espanhola, paulatinamente vão 

explodindo reivindicações de diversos setores da sociedade. Surgem novos atores e 

outros, que atuavam somente na clandestinidade ou no exílio, ganham visibilidade e 

negociam formas de garantir que seus direitos sejam reconhecidos pelo Estado. Os 

emigrantes estão presentes nesse novo cenário, especialmente na Galícia, comunidade 

espanhola com maior número de pessoas vivendo fora do território. 

 

Como afirma Jürgen Habermas, a cultura política de um país cristaliza-se em 

torno da Constituição em vigor.393

 

 A mudança formal na relação com o emigrante passa 

primeiramente, é claro, pelas decisões políticas e jurídicas do Estado espanhol. E com a 

implantação das autonomias o tema ganha peso especial. O novo desenho 

administrativo permite à Galícia ter poder de decisão em várias esferas, inclusive no 

desenvolvimento de políticas de valorização identitárias. A região não tem o mesmo 

peso econômico, político, cultural e simbólico da Catalunha e do País Basco, as outras 

duas nacionalidades históricas espanholas. É preciso criar estratégias para fortalecer a 

imagem da região, e o resgate de determinadas relações constitutivas da sua própria 

história, como a presença emigrante, passam a fazer parte dessa construção.   

O que buscamos neste capítulo é analisar a importância das redes associativas 

criadas pela emigração e a relação delas com o fortalecimento da identidade galega e 

sua representação política. Além disso, vamos mostrar como a relação com o emigrante 

transforma-se a partir da democratização e da aprovação do Estatuto de Autonomia. 

Nessa nova realidade o emigrante passa a ser um parceiro importante para a ampliação 

das redes políticas e empresarias da Galícia, que muito recentemente começou a romper 

com o quadro de subdesenvolvimento.394

                                                           
393 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro – Estudos de teoria política. São Paulo: Edições Loyola, 
2007. 

 Essa mudança é fruto de uma nova realidade 

394Manuel Rieiro Romar, que deixou uma pequena aldeia em Santa Comba (A Coruña), em 1960, 
sozinho, com apenas 17 anos, nos conta como era a vida na localidade. “O primeiro banheiro construido 
na aldeia onde eu nasci fizemos eu e meu pai quando retornei voltei pela primeira vez. Isso em 1969. Um 
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institucional e jurídica que prevê a realização de políticas de cunho cultural, educativo e 

social para as comunidades autônomas, sempre pautadas por um viés político.   

 

O Estatuto de Autonomia da Galícia (1981), relembrando, faz diversas 

referências ao emigrante. O documento estabelece que é dever do governo promover a 

solidariedade entre todos os que integram o povo galego e que as comunidades 

estabelecidas no exterior poderão solicitar o reconhecimento da sua galeguidade, 

entendida como o direito de colaborar e compartilhar da vida social e cultural galega, 

independentemente de onde se viva.  A Lei da Galeguidade, aprovada em 1983, vai 

além, e cria formas de promover a cultura galega entre os que vivem no território e os 

que não vivem. “O espírito asociativo dos galegos lévanos a constituir fora de Galicia 

auténticas Comunidades que serven de vínculo de unión e comunión coa terra galega” 
395

 

. 

Nos anos 2000, o Estado espanhol aprova leis que permitem solidificar ainda 

mais a relação com emigrantes e exilados, reconhecendo que a existência de 1,4 milhão 

de espanhóis fora do território é fruto de decisões políticas do passado. Em razão disso, 

ampliam-se as regras para a concessão da nacionalidade.  Tal fato aumenta o número de 

cidadãos espanhóis, pessoas com poder de decisão, com direito a voto. A primeira 

dessas leis é o Estatuto da Cidadania Espanhola no Exterior, aprovado em 2006, que 

regulamenta a concessão de pensões e ajudas para emigrantes com dificuldades 

econômicas e estabelece o papel das comunidades autônomas na aplicação de políticas 

específicas para esse coletivo. No ano seguinte é a vez da aprovação da Lei para a 

Memória Histórica, que garante direitos aos afetados pela Guerra Civil. Ampliando 

ainda mais o número de pessoas com acesso à cidadania, pois beneficia também os 

netos de espanhóis.  

 

                                                                                                                                                                          
banheiro para tomar banho e serviços e uma televisão. Não tinha nada, nem luz elétrica, coloquei a luz 
também. Em 1969 não havia luz. Era uma vida muito dura. Trabalhavamos com querosene, nem vela não 
podia porque a vela gastava, era querosene que colocávamos no candil, e você colocava aquela mecha, 
pouquinha mecha. Aquilo dura muito, eram os meios que havia. Era um caos, era a África. Se duchava 
em uma tina dessas pequenas, corporal nada, só o rosto. Era tremendo”. 
395 Preâmbulo da Lei de Galeguidade. A íntegra pode ser encontrada no site “Galícia Aberta”. Disponível 
em: 
<http://www.galiciaaberta.com/files/normativa/2011/06/13591_leireconecementogaleguidadegallego0.pd
f> 
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Gráfico 6. Fonte: Portal de la Ciudadania Española en el Exterior. 

 

 
Gráfico 7. Fonte: Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior. 

 

Na Galícia, a aprovação dessas leis tem especial repercussão, afinal, de acordo 

com o Censo Eleitoral de Residentes Ausentes (CERA), 25,9% dos eleitores da região 

encontram-se fora dos limites geográficos. O número de cidadãos fora do território leva 
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à criação de órgãos específicos para desenvolver políticas sociais, econômicas, culturais 

e educacionais com foco nos emigrantes. A agenda política desse setor é decidida pela 

Secretaria Geral de Emigração da Xunta de Galícia, que tem delegações em Montevidéu 

(Uruguai) e Buenos Aires (Argentina), cidade que inaugurou, em 2005, o Museu da 

Emigração Galega. 396

 

 

 
 Gráfico 8. Fonte: Portal de la Ciudadania Española en el Exterior. 

 

Há uma relação entre o que acontece na Galícia interior e exterior, especialmente 

em algumas fases do século XX, claro que a partir de pontos de vista, muitas vezes, 

distintos. Durante a maior parte desse período há um intenso fluxo de pessoas, recursos 

econômicos e ideias.397 A própria comemoração do Dia do Apóstolo, também Dia 

Nacional de Galícia ou Dia da Pátria Galega, em 25 de julho, data oficial desde 1979, 

reflete a relação com a Galícia exterior.398

                                                           
396 A criação de um espaço como esse fora da Galícia, enquanto na própria região não há um museu nos 
mesmos moldes, provocou a indignação do escritor galego Manuel Rivas. “Aquí, no país dos mil museos, 
nin un cativo museo da emigración fomos quen de erguer. RIVAS, Manuel. Proposición para refundar 
Galicia Enteira. “El País”. 06/03/2009. Disponível  em: 
<http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Proposicion/refundar/Galicia/enteira/elpepuespgal/20090306elp
gal_25/Tes> 

 A ideia de realizar a festa surgiu em 1919, em 

397O processo de globalização tem seu ritmo aumentado desde os anos 1970, acelerando fluxos e laços 
entre as nações, mas não é um fenômeno recente: “A modernidade é inerentemente globalizante”. 
GIDDENS, Anthony apud HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. Rio de Janeiro: 
DP&A Editora, 2002, p. 68. 
398 CORES TRASMONTE, Baldomero, op. cit., p. 247. 
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Santiago de Compostela, na assembléia das Irmandades da Fala. Na ocasião, a proposta 

era dar um segundo nome à comemoração: Dia do Emigrante Galego, como um 

elemento de conexão entre a Galícia territorial e a extraterritorial. O franquismo proibiu 

a comemoração na Espanha399

 

, mas ela continuou a ser realizada em muitos centros 

galegos no exterior.   

Tal relação também está presente na primeira execução do hino galego, que 

ocorreu em Cuba, em 1907. Composto a partir da iniciativa de Xosé Fontenla, 

emigrante de Ferrol em Cuba, que convida Pascual Veiga para compor a música e o 

poeta Eduardo Pondal para escrever a letra, ele foi proibido na Espanha, sendo 

reconhecido somente no curto período da Segunda República. Durante todos esses anos 

ele fazia parte apenas da realidade da emigração. É somente com a chegada da 

democracia que o hino se torna oficial.  

 

Os emigrantes também apoiaram a formação de partidos, como no caso do 

Partido Galeguista, publicaram obras fundamentais da cultura galega, e abrigaram 

exilados, buscando oferecer condições para que continuassem a trabalhar pela Galícia 

no exterior. Hoje, eles continuam a ser interlocutores e parceiros importantes. Emilio 

Pérez Touriño, ex-presidente da Xunta de Galícia, assegurou na capital portenha, em 

2008, que sem os galegos de Buenos Aires "la cultura gallega habría perecido" cuando 

en España imperaba "la larga noche de piedra".400

 

 

3.1. Associações: espaços de proximidade 

 

A maior parte dessas ações foi promovida a partir de centros e associações. 

Atualmente existem 413 espaços como esses espalhados pelo mundo401

                                                           
399 Durante o franquismo, o dia 25 de julho torna-se uma festa oficial em toda a Espanha, com o nome de 
Día del Patrón de España, com um marcado caráter religioso. 

, e muitos 

servem como pontos de apoio a políticas desenvolvidas pela Xunta ou pelo governo 

espanhol. Essa grande rede é resultado do volume de pessoas atingidas pela emigração, 

da continuidade do processo ao longo do tempo, renovando elos com a terra natal, da 

400 Touriño proclama que la cultura gallega "habría perecido" sin los gallegos de Argentina. Europa Press.  
18/05/2008. Disponível em: <http://www.europapress.es/galicia/noticia-tourino-proclama-cultura-
gallega-habria-perecido-gallegos-argentina-20080518181120.html> 
401A lista completa de associações galegas no mundo pode ser acessada no seguinte endereço:  
<http://www.galiciaaberta.com/centros_asociacions/2> 
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existência de uma cultura específica e de um movimento nacionalista, e da ausência de 

apoio governamental aos emigrantes. As associações cumpriam funções 

socioeconômicas, educativas e culturais. Nesses espaços os emigrantes podiam buscar 

trabalho, saber dos conterrâneos, partilhar experiências comuns, ter notícias da família e 

amigos e encontrar pessoas que podiam levar dinheiro e outras ajudas para quem ficou 

na Galícia. Construída com recursos dos próprios emigrantes, hoje essa rede conta com 

o apoio dos governos espanhol e galego, que além de buscar reconhecer problemas do 

passado, tem interesses econômicos e políticos na manutenção desses vínculos. 

 

Foi também a partir do fortalecimento dessas associações e da melhoria das 

condições de vida de alguns emigrantes que puderam ser construídos hospitais e escolas 

para a comunidade. Esses espaços também serviam como ponte para a promoção de 

melhorias nos povoados: caminhos, fontes e, principalmente, escolas, fundamentais para 

uma região marcada pela falta de acesso ao conhecimento. A realização desses projetos 

exigia que os emigrantes se reunissem e trabalhassem em prol da coletividade, em 

benefício de uma sociedade que eles continuavam a se sentir parte. 

 
 A afiliação é importante em razão de que os membros da comunidade 
política devem uns aos outros e a ninguém mais, ou a ninguém no mesmo 
grau. E a primeira coisa que devem é a provisão comunitária de segurança e 
bem-estar social. 402

 
  

Além disso, tais ações marcam a diferença entre quem faz parte do grupo e quem 

está fora dele. “Se não provêssemos uns aos outros, se não reconhecêssemos diferença 

entre membros e estrangeiros, não teríamos motivo para formar e manter comunidades 

políticas”403

 

. 

Essas associações e pequenos centros institucionalizam práticas sociais e iniciam 

um processo de formação de redes que permite aos emigrantes viver a milhares de 

quilômetros de distância e, ao mesmo tempo, participar da vida das aldeias.  Ressalta-se 

que era comum que pessoas de uma determinada vila emigrassem para a mesma 

localidade. Em razão disso, nesses espaços a fronteira entre a Galícia e o lugar da nova 

moradia tornava-se mais tênue. Além do cumprimento do calendário das festas locais, 

                                                           
402 WALZER, Michael. Esferas da Justiça. Uma defesa do pluralismo e da igualdade. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p.85. 
403 Ibid. 
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que se repetia a cada ano, atualizando os laços com a região de origem, nas associações 

e centros também se sabia sobre casamentos, nascimentos e mortes dos povoados e se 

tinha notícias sobre a situação econômica e política da Espanha, que poderia piorar a 

realidade dos que lá estavam, sendo necessário, então, encontrar formas de enviar mais 

ajuda ou conseguir algum trabalho na emigração para os que tinham condições de se 

deslocar.  

 

Muitas associações existentes são resultado de fusões com outras entidades 

menores, ligadas a vilas e paróquias, lugares aos quais os emigrantes se sentiam 

pertencentes. Zygmunt Bauman nos conta que pouco antes da Segunda Guerra Mundial 

o governo polonês realizou um grande censo e os funcionários foram treinados para 

coletar informações sobre a auto-identificação nacional de todos os indivíduos. Em 

cerca de um milhão de casos os entrevistados simplesmente não entendiam o que era 

uma “nação” nem o que significava “ter uma nacionalidade”. Apesar das pressões, eles 

diziam somente: “somos daqui”, “somos deste lugar”, “pertencemos a este lugar”. 

Como aponta Phillippe Robert, “durante a maior parte da história das sociedades 

humanas, as relações sociais têm se mantido firmemente concentradas nos domínios da 

proximidade” 404

 

.  

Entre os emigrantes galegos a situação não era diferente. A sensação de 

pertencimento se dava mais com as localidades especificas, até por conta da 

espacialidade geográfica da região, do que com a Galícia de forma mais ampla, relação 

que foi sendo desenvolvida a posteriori,405 quando já se era influenciado também pelas 

diferentes realidades dos locais para onde haviam emigrado. Mantinha-se a unidade de 

grupo, mas se olhava para a Galícia a partir de uma perspectiva mais matizada. E era 

essa nova perspectiva, tornada clara em momentos de retorno, que provocava críticas a 

esse coletivo, tanto pelos mais pobres como por aqueles que tinham mais poder406

 

.  

                                                           
404BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2005, p. 24. 
405 De acordo com pesquisa publicada em 2007, o apego à localidade continua forte na Galícia. Em 1995, 
43,3% da população, ao serem perguntadas a que grupo geográfico se sentiam pertencentes, responderam 
que era o  lugar onde vivem, em segundo lugar veio a Galícia (28%), sendo seguida da Espanha (19%), 
Europa (1,5%) e o mundo (8,2%). Em 2001, os números eram 56,6% (lugar onde vivem), 19,6% 
(Galícia), 14,8% (Espanha), 0,8% (Europa) e 8,2% (mundo). MIGUEZ GONZALES, Santiago. “La 
cultura política de los gallegos” in VEIRA VEIRA, José Luis (org). Las actitudes y los valores sociales 
em Galicia. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007, p. 195. 
406 Pontos vistos no primeiro capítulo. 
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3.2. Emigração: reivindicação, sofrimento e mobilidade 

 

A influência de novas formas de pensamento, entretanto, abre espaço para o 

desejo de mais participação, o combate ao caciquismo, a defesa do abandono de certas 

práticas, a busca por alternativas para o desenvolvimento, alicerçada principalmente na 

educação, e uma nova forma de pensar a política, mais independente e preocupada com 

as características locais.  

 

Albert Hirschman explica, por meio do seu esquema de saída e voz, que diante 

da deterioração da qualidade de um serviço, os indivíduos podem deixar de consumi-lo 

ou, perante um Estado, buscar o caminho da emigração. O que seria a opção saída. Uma 

vez consumado o abandono, no entanto, a indignação seria impossível. Em outro 

cenário, os indivíduos podem se revoltar e incitar a organização a se transformar407

 

. Isso 

os levaria a protestar, se possível, de forma coletiva. Finalmente, eles podem ser leais e 

permanecer calados. A partir desse esquema seria impossível combinar abandono e 

indignação.  

Anos depois, entretanto, Hirschman revisa esse mecanismo e afirma que a 

deserção poderia favorecer a tomada da palavra, a partir de uma mudança na relação de 

forças. Sabendo que têm oportunidades de fuga (emigração) perante a repressão, os 

atores sociais podem incrementar a expressão das reivindicações (Hirschman, 1995b). 

Daniel Castelao dizia: “En Galicia no se pide nada. Se emigra...”. Mas essa emigração 

pode não significar exatamente abandono, rompimento com a terra natal e conformismo 

com a situação existente. A emigração galega poderia ser enquadrada no último modelo 

de Hirschman. A “deserção” favorecendo a palavra e sendo, ao mesmo tempo, a própria 

palavra.  

 

A pobreza marca todo o longo período da emigração galega, mas não existe, é 

claro, um motivo único para a saída. Alguns emigraram porque não queriam servir no 

Exército, que ceifava a vida de rapazes pobres em inúmeras guerras; outros tentavam 

não ser alvo de perseguições políticas, que atingiram níveis altos após a Guerra Civil; 

havia aqueles que emigravam porque o sistema de herança de algumas áreas não 

                                                           
407 HIRSCHMAN, Albert. O.. Auto-Subversão: Teorias consagradas em xeque.  São Paulo: Cia das 
Letras, 1996, p. 25. 
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permitia alternativas de sobrevivência, a não ser se submeter ao irmão mais velho; 

porque não tinham o que comer; não queriam continuar na mesma condição econômica 

dos pais, sem chance de romper com o quadro de subsistência; e havia ainda aqueles, já 

com parentes estabelecidos, que viam a América como um espaço possível de 

crescimento econômico mais substancial.  

 

O isolamento e a pobreza atingiam com força a Galícia, mas quase toda a 

Espanha apresentava um quadro econômico problemático e um cenário político 

centralizador e hierárquico, mesmo antes da Guerra Civil. Diante de um cenário sem 

chance de transformação, a saída era também uma forma desses habitantes dizerem não 

a situação na qual se encontravam. Era o aproveitar uma possibilidade real de mudança 

e até mesmo, ainda que poucos com tal consciência, ajudar a transformar a realidade do 

local de origem. A região exporta trabalhadores, mas importa novas ideais. 

 
Ai os emigrados xogaron un papel destacado no alentó 
propagandístico e ideolóxico e no financiamento da axitación agraria 
e anticaciquil en amplas zonas da Galicia rural, xa dende a primeira 
década do século XX. Nos anos 20, en pleno auxe da Confederación 
Regional de Agricultores Gallegos (CRAG), das chamadas em prol da 
abolición das rendas forais – sobre todo no sur – e das primeiras 
tentativas do sindicalimo de influxo socialista e anarquista por senta-
las bases entre as sociedades agrarias, rexistrase  o momento de 
maior interveción dos emigrantes e dos retornados nas dinâmicas 
organizativas e políticas do agrarismo, sobre a todo a nível local e 
comarcal. 408

 
 

Claro que a emigração não pode ser vista somente pela perspectiva dos 

benefícios auferidos. A população galega encolheu e há vazios demográficos 

preocupantes, principalmente em Ourense. A emigração não se limita a questões de 

ordem política e econômica, ela é cortada por diversas variáveis, muitas delas de ordem 

subjetiva. Há questões morais e sentimentais envolvidas. Pais, mães, irmãos, mulheres e 

filhos nunca voltaram a ver os familiares ou passaram muitos anos sem os encontrar.409

 

 

Não foram poucos os casos de meninos e meninas que deixaram a Galícia sozinhos para 

trabalhar em outros países.  

                                                           
408 Ver verbete Emigracion. Gran Enciclopédia Galega – tomo XV. A Coruña: El Progreso, 2003, p.6.  
409 Em 1880, Rosalia de Castro denunciou o problema com a publicação, no livro “Follas Novas”, do 
poema “As viudas dos vivos e as viudas dos mortos”. 
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Por outro lado, a emigração permitiu a muitos homens, mulheres e crianças que 

viviam em condição de subsistência, trabalhando na pequena propriedade da família, ou 

para terceiros, até por um prato de comida, ou lugar para dormir, a ter uma alternativa 

para ganhar a vida, considerando o contexto de subdesenvolvimento da Galícia. Tal 

possibilidade permitiu a muitas famílias ter acesso a recursos para melhorar as casas e a 

produção. O aumento do poder aquisitivo das famílias, ainda que muitíssimo pequeno, 

dinamizava a economia e ajudava, assim, a promover o desenvolvimento local. 410

 

 Além 

disso, o processo de saída podia melhorar as condições de vida de quem ficava, 

indiretamente, por diminuir a necessidade de divisão da terra pela herança e a pressão 

social. Claro que milhares só mudaram a pobreza de endereço e enfrentaram condições 

de vida tão duras, ou até piores, quanto as vividas na Galícia.  

A emigração também atuou positivamente na transformação da dinâmica da 

sociedade. Quem nascia nas aldeias tinha rara chance de ter algum tipo de mobilidade 

social. Com esse movimento, aumenta a possibilidade de romper com a condição 

econômica e social dos pais, diminuindo a dependência daqueles que detinham o poder 

local. Além disso, as relações com parentes e amigos, ainda que somente epistolar, e o 

retorno de emigrantes trazendo as novidades das cidades grandes411

 

, influenciavam os 

costumes locais. 

Politicamente a influência também foi importante. Apesar de muitos países de 

destino não vivenciarem uma democracia plena, as condições políticas eram, em geral, 

muito mais propícias à participação que as da Galícia, não somente pelas próprias 

características da região. Entre o fim do século XIX e a maior parte do XX, a Espanha 

se dividia entre guerras, quedas de regime e governantes, e ditaduras. Nos países de 

destino, diferentemente da Galícia, era possível criar entidades associativas, promover a 

cultura galega e utilizar o idioma, se assim se desejasse; enfim, se conhecia um tipo de 

liberdade inexistente no ambiente das aldeias. A realidade exterior não mudou o cenário 

político espanhol, marcado em boa parte do século XX pelo franquismo, mas fora do 

                                                           
410 “Así a construcción inmobiliaria con fondos americanos será un dos principais soportes do auce urbán 
dos anos setenta e oitenta en Galicia”. LOSADA ALVAREZ, Abel, op. cit., p. 15 
411 “Ata ben entrados os anos trinta - e eu atreveríame a dicir que en moitos incluso ata máis adiante - para 
moitos galegos do rural, a idea de cidade e con ela a de innovación, indetificábase precisamente con 
algúns destes destinos”. CAGIAO VILA, Pilar. “A vida cotiá dos emigrantes galegos em America” in 
Galegos en America e americanos en Galicia. Santiago do Compostela: Xunta de Galícia, 1996, p. 118. 
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ambiente de repressão os emigrantes puderam se associar e fomentar manifestações 

culturais e políticas que não podiam ser exercidas na Espanha.   

 
 Non se pode entender Galicia sen América. Non se pode entender 
Galicia sen a emigración, para a que se inventou o eufemismo de 
residentes ausentes. Si, Galicia foi fundada en América. E sostida 
pola diáspora de centos de miles de mozos que ateigaron os trens de 
Europa nas décadas dos anos sesenta e setenta do século XX.412

 
 

 

3.3. A vida na diáspora: identidade e associação 

 

E nesse ponto há uma questão importante. Os movimentos nacionalistas galegos, 

surgidos entre o fim do século XIX e o início do XX, desenvolviam-se à margem da 

grande massa da população, que utilizava a língua, promovia festas, enfim, produzia 

cultura, sem dar a esses elementos um recorte político. O lugar de cada pessoa e de cada 

festividade era evidente demais para ser avaliado. Para muitos galegos, principalmente 

os que deixaram a Espanha anteriormente aos anos 1960, esse tipo de construção 

identitária ocorre somente quando entram em contato com outras culturas ou conhecem, 

por meio das associações de emigrantes mais politizadas, os movimentos culturais e 

nacionalistas.  

 

As tradições nas aldeias, em geral, não eram algo que precisasse ser defendido, 

elas faziam parte do dia-a-dia e isso bastava. “Em outras palavras, a ideia de ter uma 

identidade não vai ocorrer às pessoas enquanto o pertencimento continuar sendo o seu 

destino, uma condição sem alternativa.” 413

 

 Os emigrantes, uma vez fora do país, 

constituem nas sociedades receptoras novos grupos étnicos, com uma identidade 

cultural própria, que já possuíam anteriormente sem serem conscientes disso. Além 

disso, têm a chance de perceber que as problemáticas de suas localidades eram próximas 

as de toda a Galícia. 

Non obstante, en situación de inmigración algúns destes aspectos, que 
compoñen o conxunto do cotián, vense afectados, e esto 
frecuentemente reforza os lazos de etnicidade e identidade cultural. A 
identidade é o reflexo do peculiar de cada grupo fronte ó outro. Os 
emigrantes, sen renunciar á súa propia identidade, convértense en 

                                                           
412 RIVAS, Manuel. 2009, op.cit. 
413BAUMAN, Zygmunt, op.cit., p. 17. 
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suxeitos de cambio ó establecer coa sociedade e coa cultura de cada 
un dos países elixidos como destino.414

 
 

Bauman nos conta que não se recorda de ter dado atenção à questão identitária 

antes de março de 1968, quando perdeu a nacionalidade polonesa. E ela voltou à cena 

somente quando o autor teve que escolher um hino para a cerimônia de entrega do título 

de doutor honoris causa na Universidade Charles, em Praga. Privado da cidadania 

polonesa e vivendo na Grã-Bretanha há décadas, qual seria a melhor decisão a tomar? A 

opção foi escolher o hino europeu. Segundo o autor, esses episódios nos tornam 

conscientes de que o pertencimento e a identidade não têm a solidez de uma rocha, são 

bastante negociáveis e revogáveis. Além de nos mostrar que as decisões que o individuo 

toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação  de se manter 

firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o pertencimento quanto para a 

identidade.  

 

O interesse pela cultura galega entre a comunidade emigrante teve em grande 

parte influência das associações, pois muitas se dedicavam a promover atividades 

educacionais e culturais, o que é demonstrado por meio de publicações periódicas, 

conferências e criação de bibliotecas. Preocupação que tinha impacto na sociedade de 

origem, não somente pela importância dada à construção de escolas na Galícia,  mas 

também pelo fato de criarem condições para que os emigrantes pudessem ter acesso à 

produção cultural galega, muitas vezes desconhecida. Pilar Cagiao Vila nos mostra, por 

meio do depoimento de uma emigrada à Buenos Aires, a importância desses centros no 

acesso ao conhecimento. 

 
Un día tiña unha das nenas, estaba enfermiña unha delas e fumos ó 
centro galego e á entrada do centro, bueno entrado por un pasiliño 
que había ¿non? era onde estaba a biblioteca, pero para min aquelo 
era tabu, eu nin ousaba siquera de pasar aquela porta ¿non? e que 
para min era inconcebible que eu poidera entrar nun lugar,  así moi 
educado pero falándome nun galego correctísimo: “Usted é sócia 
daquí do Centro Galego” “si, soy sócia”, enton díxome. “Esta é a 
biblioteca do Centro Galego, e usted pode vir aqui”. “Ah! ¿Es que yo 
puedo venir aqui a leer?”, sí, sí usted pode vir aquí ler ese libriño, ler 
a Rosalía, pode…” (…) Pois así comenzou a darme as poesías de 
Rosalía, comencei a ler a Rosalía; pero eu nin sabía esta nunha 
biblioteca, esa é a verdade, e si tiña que rir, ria, e si tiña que chorar 

                                                           
414 CAGIAO VILA, Pilar. 1996, op.cit., p. 118. 
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choraba, e choraba (...) Iba todos os xoves (…). Eu despois non 
perdía xoves, era unha cousa segura que alí tíñame (…) 415

 
 

Nesses novos cenários a imagem de insolidariedade dos galegos, difundida em 

tantos exemplos da literatura, perde força diante da rede associativa que se forma. 

Segundo o economista Alberto Miguez, esse tipo de comportamento era fruto da 

estrutura regional da propriedade416

 

, realidade inexistente na emigração.  

Digamos que el minifundismo se ha hecho consustancial con la 
costumbre, y la mentalidad del campesino gallego, en relación con la 
colectividade, es también minundista, es decir, individualista e 
insolidaria.417

 
  

O escritor Ramón Piñeiro compartilha da mesma opinião para explicar as 

freqüentes acusações de individualismo.  
 

Tal individualismo ten en parte un fundamento xustificativo na 
estrutura da nosa vida social e económica, toda ela montada sobre 
unha trama de unidades individualizadas. A estrutura minifundista da 
nosa propiedade, coa súa rede de lindeiros, e a estrutura igualmente 
minifundista dos nosos núcleos de poboación, co seu espallamento en 
lugares e parroquias, forman un ámbito de experiencia no que o 
exercício da personalidade individual é obrigado e permanente. 418

 
 

A vida fora da Galícia desenvolve-se em outro contexto e tem como 

conseqüência um comportamento social diferenciado. A maioria das pessoas 

experimenta a necessidade de se sentir pertencentes a um grupo. Segundo Miguez, o 

fenômeno da emigração dá coerência à tendência cooperativa diante do perigo de 

solidão e do desamparo em um país estranho. 

 

A emigración ofrécenos un bo exemplo da disposición social 
cooperadora, solidaria, da nosa xente, da xente que pertence á nosa 
mesma experiencia individualista. (…) En realidad trátese dun 
individualismo aberto á colaboración, dun individualismo 
constantemente exercitado na convivencia e na axuda, pois as formas 

                                                           
415Idem. 
416Segundo o antropólogo Carmelo Lisón Tolosana, os constantes desentendimentos em torno da disputa 
de terras tornavam Galícia uma das regiões da Espanha com maior número de pleitos na justiça. Na 
região as propriedades eram extremamente pequenas: 80% delas em 1956 estavam classificadas como 
minifúndios416. De acordo com ele, a estrutura minifundista condicionava, além da forma de trabalho, a 
maneira de viver, pois a vigilância e a defesa de cada parcela eram como o exercício constante da própria 
individualidade e direitos. LISÓN TOLOSANA, Carmelo, op.cit., p. 30.   
417 MIGUEZ, Alberto, op.cit., p.108. 
418 PIÑEIRO, Ramón, op. cit., pp. 275-276. 
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de vida da Galicia campesiña e mariñeira sempre se apoiaron no 
intercambio de axudas e nunha certa solidariedade comunal. 419

 
 

Além do individualismo, outros traços apontados com freqüência para explicar o 

caráter dos galegos também são analisados por Piñeiro. Segundo o autor, a atitude de 

desconfiança deles também seria fruto dos problemas econômicos, sociais e políticos. 

“Desde esa experiencia da propia febleza vai establecendo barreiras de prudencia que lle 

permiten estudar, observar, coñecer mellor, sopesar, antes de arriscar unha decisión que 

o pode comprometer e fronte a cal non se sente con posibilidades de loita”. 420  O 

mesmo passaria com as acusações de “espírito servil”, que Piñeiro crê ser fruto da 

debilidade social atrelada ao atomismo da população, espalhada em pequenos e frágeis 

grupos. 421

 

  

Por outro lado, de acordo com o autor, seria essa própria estrutura que permitiria 

a criação e a manutenção das associações no exterior. Em um ambiente novo e 

desconhecido, esses pontos de semelhança seriam mais importantes que as diferenças. 
 

Estes lazos intensos da convivencia vecinal campesiña son a base da 
tendencia asociativa dos galegos cando se atopan fóra do seu medio. 
Contra tódalas aparencias de individualismo que dentro da propia 
Galicia se botan a ver, os galegos senten a necesidade da convivencia 
vecinal, da relación case familiar en que se formaron. Por iso, cando 
están fora, procuran reconstruíla agrupándose arredor do sentimento 
de paisanaxe. 422

 
 

Apesar dessa grande rede associativa existente no exterior e em outras regiões da 

Espanha, o quadro em Galícia continua a ser distinto, como revela pesquisa sobre 

capital social realizada em 1995 e 2001. De acordo com o estudo, o índice de confiança 

entre os galegos é baixo.  
 

En 1995 y 2001 solamente el 26,7 y el 32,4% respectivamente de la 
población entrevistada está de acuerdo con la afirmación de que se 
puede confiar en la mayoría de la gente, frente a un 73,3 y un 67,6% 
acordes con que nunca se es lo suficientemente prudente.423

                                                           
419 Ibid, pp. 276-277. 

  

420 Ibid, p. 278. 
421“Este terrible complexo colectivo de inferioridade debe ser un obxectivo fundamental de tódolos nosos 
esforzos de transformación, de dignificación, porque é aí onde está o núcleo das nosas desventuras: nesa 
incapacidade de reaccionar colectivamente fronte ao mal”. Ibid, p. 279. 
422 Ibid, p. 282. 
423 VEIRA VEIRA, José Luis, op.cit., p. 37. 
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Os galegos também consideram que a maioria das pessoas tentaria se aproveitar 

de determinada situação se pudessem. “El 62,6% estima que la mayoría de la gente 

intentaria aprovecharse de uno si tuviera la oportunidad, frente a un 37,4% que confia 

en que seria justos”424

 

. 

Sabemos que nem todos os emigrantes fizeram ou fazem parte dessas 

associações. Milhares de pessoas construíram suas vidas em regiões onde não havia 

centros associativos, ou viviam em bairros distantes, ou não tinham conhecimento sobre 

a existência deles, não tinha interessem em participar, não dispunham de tempo nem da 

mínima condição financeira. Isso, é claro, nunca impediu que algumas famílias 

cultivassem em suas casas elementos da cultura galega, o que poderia permitir em outra 

ocasião, ou nova geração, uma aproximação com a Galícia e/ou as associações. Na 

realidade, pesquisas mostram que esses eram minoria.425

 

 No entanto, esse pequeno 

grupo era significativo e jogou papel importante na manutenção dos laços com a região 

e na conquista de direitos, que no futuro, com o processo de democratização da 

Espanha, beneficiariam todos.   

Entre aqueles que não participavam das associações podia haver também uma 

atitude de afastamento e negação da realidade vivida na Galícia.  
 
Las privaciones, sufrimientos y vejaciones sufridos por nuestros 
emigrantes, fueron el sello que marcó y condicionó a la gran mayoría 
y que ha influido en su vida, en su mentalidad, guardando una imagen 
de la patria distinta a la que puedan tener los emigrantes de hoy.426

 
 

Para Federico E. Avila Soto, emigrante na Suíça, era no exterior que o galego 

passava a conhecer uma realidade diferenciada, inclusive no melhor tratamento 

recebido.427

                                                           
424 Idem. 

 A relação com a identidade nacional não é fixa, o que hoje se pode querer 

esquecer, por várias razões; amanhã, se pode valorizar e desejar lembrar. Em 1938, o 

425 Um exemplo dessa baixa participação pode ser constatada no Centro Español y Repatriación de 
Santos, litoral de São Paulo. De acordo com a documentação referente a 1959, havia na cidade cerca de 
dez mil espanhóis, mas apenas a vigésima parte frequentavam as atividades do núcleo. Por falta de tempo, 
interesse, dinheiro e informação sobre a existência desses centros a maioria dos galegos que viviam nessa 
localidade jamais se associaram. PERES, Elena Pájaro, op. cit. 
426 Problematica de la emigración gallega. Atas do Congreso Regional de la Emigración Gallega, 1971.  
427 E. AVILA SOTO, Federico. Emigración galega a Europa. Disponível em: 
<vhttp://fisterras.soios.com/poemas/Emigracion_Galega_a_Europa.php> 
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historiador Marcus Lee Hansen realizou um estudo sobre os emigrantes europeus nos 

Estados Unidos e sua relação com a pátria de origem, elaborando o que viria a ser 

conhecido como a “Lei de Hansen”, “o princípio do interesse da terceira geração”, que 

estabelece que “daquilo que o filho quer esquecer, o neto quer recordar-se” 428

 

.  

Utilizando as palavras de Pierre Bourdieu429 pode-se dizer que a região 

caracterizou-se por ser um espaço estigmatizado por um longo período. Esse recorte 

negativo reproduziu-se, claramente, na consideração que se tinha dos seus habitantes e 

os acompanhou onde quer que fossem. O “Dicionário da Real Academia Espanhola” 

nos informa que galego é sinônimo de bobo na Costa Rica e de pessoa com dificuldade 

em se expressar em El Salvador. Segundo o livro “Los gallegos en el imaginario 

argentino”430, o natural da região representa para a população do país tanto tipos como 

trabalhador e pessoa leal, quanto indivíduos com visão curta, pão duros e rudes. Como 

afirmou certa vez Eduardo Blanco Amor, jornalista e escritor nascido em Ourense e 

emigrado à Argentina, “em Buenos Aires, o galego é a primeira pessoa depois de 

ninguém”431. A situação não se apresenta de forma diferente no Brasil. De acordo com 

Lúcia Lippi Oliveira, em Salvador, uma das capitais do país com maior colônia galega, 

eles eram considerados exploradores, pão duros, ignorantes, brutos e sem higiene.432

 

  

3.4. Associações: adaptação e resistência 

 

Muitas associações existentes hoje são fruto de fusões de vários grupos 

originários que foram se adaptando as circunstâncias. Vejamos um exemplo. A Casa de 

Galícia foi fundada em São Paulo, em 1955, a partir do coral Lembranza y Agarimo. 

Em 1971, ela reuniu-se com outras entidades para formar o Centro Español de São 

Paulo. Cinco anos depois são agregados novos parceiros e forma-se a Sociedade 

                                                           
428 BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu e MALATIAN, Teresa (org), op.cit., p. 214. 
429 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 126. 
430 Un estudio desnuda el estereotipo de los gallegos en Argentina. “La Voz de Galicia”. 08/04/2009. 
Disponível em: <http://www.lavozdegalicia.com/galicia/2009/04/08/00031239208590642558399.htm>. 
Acesso em: 22 maio 2009.  
431 SIXIREI PAREDES, Carlos. Galeguidade e cultura no exterior. Santiago de Compostela: Xunta de 
Galícia, 1995. 
432 Até recentemente, [eles] incorporavam a tendência assimilacionista da cultura brasileira, lutavam para 
vencer a posição de inferioridade, negavam a origem, tornavam o castelhano a língua oficial, 
proclamavam-se espanhóis. Enquanto galego era expressão pejorativa, eles não queriam ser identificados 
como tal. Agora, isso não é mais assim e eles voltam a ser galegos. OLIVEIRA, Lúcia Lippi. O Brasil dos 
Imigrantes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 51. 
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Hispano Brasileira.433 A Casa de España do Rio de Janeiro, fundada em 27 de março de 

1983, é resultante da fusão entre o Centro Espanhol do Rio de Janeiro, de 1951, e Casa 

de Galicia, de 1947. A Asociación Casa de Galícia, de Buenos Aires, fundada em 1943, 

é fruto da união de entidades de representação das diversas províncias galegas. 434

 

  

As associações eram independentes, cada uma seguia a sua linha, sem uma 

direção central. As defesas e censuras mudavam de acordo com as necessidades de 

negociação política e visão dos dirigentes, e alguns podiam compartilhar, inclusive, os 

ideais do franquismo e serem “espanholistas”. O governo espanhol em algumas 

ocasiões procurava se aproximar dessas casas e era preciso avaliar o melhor caminho a 

ser seguido e quais posturas adotar. Os dirigentes da Casa de Galicia, em São Paulo, 

faziam questão de deixar claro o caráter cultural e beneficente do espaço, em 

contraposição ao Centro Democrático Espanhol, que representava a resistência 

antifranquista. Eles autodenominavam-se galeguistas, deixando claro que tal postura 

não era incompatível com a “grande nação espanhola”, mas, ao mesmo tempo, 

utilizavam o castelhano para redigir as atas.  

 

Em 1956, os membros da associação questionam a conveniência de adotar a 

Cruz de Santiago como símbolo, pois a mesma estava atrelada ao nacionalismo galego e 

poderia levar a conotações políticas indesejadas.435 No mesmo ano, no entanto, a 

diretoria recusa-se a participar do Primero Congreso da Emigración Galega, em Buenos 

Aires, pelo fato do evento ter conotações políticas antifranquistas. Por outro lado, em 

1959, a Casa da Galícia nega o pedido do Consulado Espanhol para realizar no salão da 

entidade a Fiesta Nacional Española, comemorada em 18 de julho, data que marca a 

vitória de Franco sobre os republicanos na Guerra Civil. “O motivo da recusa foi que, 

conforme a opinião dos dirigentes, para muitos sócios essa data era motivo de 

tristeza”436

                                                           
433 PERES, Elena Pájaro, op.cit., p.311  

. E em 1971, juntamente com outras associações, enviam um telegrama ao 

434 “Dada la diversidad de pueblos que en esas reuniones convergían, y siendo de todas las provincias 
gallegas, de allí se originó su nombre a fin de representar a todas y no a una en particular, ya que por 
entonces, cada provincia ya tenía su centro representativo, lo mismo que algunos ayuntamientos 
importantes.” Informação do site da Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Disponível em: 
<http://www.fedespa.org.ar/clubes_detalle.php?clubID=29 > 
435 “Apesar da polêmica, decidiu-se pela utilização da mesma, bem como das cores da Galícia, azul e 
branco, em substituição ao vermelho e amarelo presentes na fundação”. PERES, Elena Pájaro, op. cit., p. 
312. 
436 Ibid, p. 313. 
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governo espanhol pedindo clemência em benefício de seis membros do ETA 

condenados à morte.  

3.5. O Primeiro Congresso da Emigração Galega: provocando mudanças 

 

O Primeiro Congresso da Emigração Galega, do qual os dirigentes da casa de 

São Paulo recusaram-se a participar, foi promovido, em 1956, por setores anti-

franquistas na emigração. Esse processo de exílio reforçou o caráter político de muitas 

instituições, principalmente na Argentina, para onde foi o maior contingente de 

intelectuais e políticos perseguidos por Franco. Dada a importância desse evento, ele foi 

relembrado, em 2006, em Santiago de Compostela, com a realização, pelo Arquivo da 

Emigración Galega do Consello da Cultura Galega (CCG), do congresso 

“Galicia: éxodos e retornos”. De acordo com o então Secretario Geral de Emigração, 

Manuel Luis Rodríguez, o evento foi a primeira grande tentativa de abordar, a partir de 

uma visão integral e sistemática, o fenômeno migratório. Na opinião dele, algumas 

idéias apresentadas naquele momento ainda são válidas, entre elas "el  papel que debían 

jugar los centros gallegos como representantes de Galicia en el  exterior".  

 

A idéia de realizar o Congresso surgiu durante uma reunião, realizada em janeiro 

do mesmo ano, pelo Consello de Galiza437

 

, que reunia galeguistas em Buenos Aires. O 

objetivo era relembrar o centenário do Banquete de Conxo, data emblemática para o 

movimento nacionalista, e debater os problemas individuais e coletivos dos emigrados, 

buscando possíveis soluções, como expresso no manifesto publicado nos informativos 

das principais entidades galegas e em alguns jornais de ampla circulação na Argentina.  

Considérase que neses momentos a emigración galega se atopa nunha 
delicada situación de encrucillada, polo que convén facer un alto no 
camiño co obxectivo de realizar unha reflexión colectiva e tomar 
conciencia do que temos feito, do que facemos e do que debemos facer 
os galegos que andamos espallados por estas terras. Cal é a nosa 
misión, cáles as nosas obrigas, cara a Galiza, cara as terras onde 
vivimos e ainda cara a humanidade enteira. Igualmente destácase a 
importancia histórica da emigración galega e a idea de permanencia 

                                                           
437O Consello de Galiza foi uma entidade política criada, em 1944, em Montevidéu, e que pretendia 
aglutinar os deputados galegos de forma independente dos partidos políticos para dotar a Galícia de um 
órgão político no exílio, que pudesse atuar na prática como um governo, legitimado pelo Estatuto de 
Autonomia de 1936. A iniciativa foi de Castelao. 
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da colectividade galega no novo medio social, ao mesmo tempo que se 
nega a súa integración na sociedade de acollida.438

 
 

O Congresso estava aberto a todas as sociedades galegas da América legalmente 

reconhecidas. Além da realização de reuniões para debater o passado, o presente e o 

futuro da emigração, e apresentar soluções para suas principais problemáticas, o evento 

prestou homenagem a Castelao, Rosalía de Castro e ao líder da independência argentina, 

Bernardino Rivadavia, pela sua herança galega. Estiveram presentes 134 delegados e 

representantes da Argentina (36), Estados Unidos (1), Chile (3), Uruguai (9), México 

(4), Venezuela (3), Cuba (5) e Brasil (1). Destaca-se a adesão de Ramón Otero Pedrayo, 

assim como a participação, mediante envio de relatórios, de Ramón Piñeiro e Manuel 

Beiras439

 

.  

Na ocasião todos os emigrados são convocados a lutar contra a ditadura e pela 

liberdade dos galegos. Apesar das conclusões e declarações aprovadas e da repercussão 

pública do Congresso não se chega a constituir uma comissão para torná-las efetivas.  

 

Pero a súa celebración provocou que as autoridades franquistas, 
debido ao seu continuo intervencionismo nas asociacións emigrantes 
e preocupadas pola mobilización política da colectividade, decidan 
convocar en 1959, en Santiago de Compostela, o Congreso de la 
Emigración Española a Ultramar.440

 
 

Como resposta à iniciativa da oposição de Buenos Aires, o governo franquista 

cria também em julho de 1956, o Instituto Espanhol da Emigração (IEE). Os pontos 

prioritários, no entanto, eram bem distintos dos discutidos na capital argentina, 

refletindo outro olhar sobre o processo. Buscava-se sistematizar as condições e as 

possibilidades migratórias, encontrar novas rotas e dar segurança e facilidade para o 

investimento dos emigrantes na Espanha.441

                                                           
438 FERNÁNDEZ SANTIAGO, Marcelino (Int.). Edición facsimilar das actas do Primeiro Congreso da 
Emigración Galega. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2006. Disponível em: 
<http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/congreso_emigracion.pdf> 

 Três anos depois da fundação desse órgão é 

a vez da realização do Congreso de Emigración Española a Ultramar. Seguindo as 

439 Foi um dos fundadores do Partido Galeguista em 1931. Após a Guerra Civil prossegue suas atividades 
culturais, e cria, com outras personalidades de Galicia, o Patronato Rosalía de Castro, além de continuar 
celembrando o Dia de Galicia, em Santiago de Compostela. 
440 FERNÁNDEZ SANTIAGO, Marcelino, op.cit. 
441 “El Instituto no se conforma solo con fomentar y atender la ocupación de las personas, sino que quiere 
orientar al capital en sus inversiones. La organización del crédito al emigrante, el encauzamiento del 
ahorro, la protección a los planes de reagrupación familiar y la asistencia a las famílias que quedan em 
España son hoy preocupaciones primordiales del Instituto”. “Mundo Hispanico”. N. 109. Ano X. 1957. P. 
48 
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diretrizes do IEE a pauta não é evitar a emigração.442 Segundo Elena Pájaro Peres não 

por acaso o evento é realizado na Galícia, conta com 120 representantes das associações 

de imigrantes e tem o término agendado PARA 12 de outubro, Dia da Hispanidade. 

“Com essa ação empreitada pelo governo franquista ficava cada vez mais evidente o 

desejo de promover essas instituições como um braço do regime além-mar” 443

 

.  

Esse momento marca justamente o início de um processo no qual o governo 

começa a dar respostas, ainda que não desejáveis, aos propósitos defendidos pelos 

emigrantes/exilados organizados. E as associações começam a aparecer como atores 

importantes. O contexto mundial no pós Segunda Guerra Mundial também começava a 

exigir outro tipo de postura do governo, que buscava, com algumas ações, se ater aos 

parâmetros legais. A Espanha é aceita na ONU (1955), ainda que somente pelo interesse 

dos Estados Unidos em fortalecer a Europa Ocidental, e o franquismo, mesmo que 

permanecendo no controle da política espanhola com mãos firmes, começa a ter certa 

preocupação com a imagem exterior. 

 

A necessidade econômica de promover a emigração continuava, entretanto, 

presente. Em 1976, o diretor do IEE, Jorge de Pozas, buscava postos de trabalho na 

América, Austrália e nos países petrolíferos do mundo árabe, como forma de conseguir 

novos destinos para os espanhóis, e evitar o retorno de emigrantes, uma preocupação de 

toda a sociedade, que poderia causar problemas sérios à economia do país. Segundo 

Pozas, com os emigrantes espanhóis na América Latina não havia com o que se 

preocupar, pois eles tinham uma situação estável e uma integração praticamente 

completa.444

 

 Mas naquelas a emigração já entrava em decadência, os grandes centros de 

acolhimento enfrentavam problemas econômicos e o país entraria em outra fase com o 

avanço da democratização. O diretor do IEE estava certo, o grosso da emigração para a 

América Latina não retornaria em massa para a Espanha, mas a relação com esse 

coletivo entraria em um novo campo de discussão a partir daqueles anos.  

3.6. As associações na fase democrática 

                                                           
442  “Mundo Gallego” – II Época. N. 13 e 14. Outubro/novembro de 1959. Madrid. P. 22. 
443 Os países europeus não foram esquecidos nessa política de controle. Para evitar a contaminação dos 
trabalhadores pelas ideologias dos vizinhos democráticos, o governo cria programas culturais nas cidades 
européias de grande fluxo emigratório. PERES, Elena Pájaro, op.cit., p. 336. 
444 CIRELLI, Estela, op. cit.    
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As associações, as atividades promovidas pelos seus dirigentes e a manutenção 

de laços entre os emigrantes e a Galícia não foram pensadas estrategicamente. Elas 

foram acontecendo, pautadas inicialmente por relações privadas e dinamizadas por 

várias influências ao longo dos anos, mas formaram uma espécie de Galícia paralela. 

Essas redes já formadas tornam-se interlocutores importantes e facilitam a colocação em 

prática de determinadas políticas estabelecidas pela Constituição espanhola e pelas leis 

específicas da Galícia. Além disso, passam a funcionar como locais de reverberação das 

novas decisões governamentais, e, em algumas ocasiões, como espaços de concentração 

das reivindicações dos emigrantes.  

 

O período inicial da democracia espanhola é cortado por importantes 

movimentos, como o fortalecimento da sociedade civil, a valorização das identidades, o 

avanço da tecnologia e o processo de globalização. As entidades passam a existir 

também no mundo virtual e outras surgem nesse contexto, facilitando a troca de 

informações entre pessoas e grupos de diversas localidades, agregando novos membros 

e novas gerações, e dando mais força às reivindicações.  

 
Como argumenta Anthony McGrew (1992), a “globalização” se 
refere àqueles processos, atuantes numa escala global, que 
atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando 
comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, 
tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais 
interconectado.445

 
   

Com o avançar da democracia, direitos que não tinham sido contemplados no 

momento da transição começam a ser reivindicados. E a Espanha precisa apresentar 

soluções, até por conta das pressões internacionais. O processo democrático abre espaço 

para a atuação de movimentos que buscam atender a demandas específicas, 

transformando direitos declarados, e questões específicas da sociedade, em direitos 

reais.  

 

O papel político da sociedade civil não está diretamente relacionado à conquista 

e controle do poder, mas à geração de influência na esfera pública cultural. O papel 

                                                           
445 HALL, Stuart, op. cit., p. 67. 
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mediador da sociedade política entre a sociedade civil e o Estado é indispensável, assim 

como o enraizamento da sociedade política na sociedade civil” 446

 

. 

Considerando a concepção de T.H. Marshall, a cidadania seria composta pelos 

direitos de primeira geração (civis e políticos), conquistados no século XVIII, e os de 

segunda geração (os sociais), alcançados no século XIX. Já na segunda metade do 

século XX surgem os chamados “direitos de terceira geração”. Trata-se daqueles que 

têm como titular não o indivíduo, mas grupos humanos como o povo, a nação, 

coletividades étnicas ou a própria humanidade. São os direitos transindividuais de 

natureza indivisível, dos quais são titulares pessoas indeterminadas (direitos difusos) ou 

grupos de pessoas ligadas entre si por alguma relação jurídica (direitos coletivos).447

  

  

Com a democratização da Espanha os emigrantes buscam ter seus direitos 

políticos e econômicos reconhecidos pela sociedade e pelo governo. A demanda por 

reconhecimento, como explica Nancy Fraser, é relativamente recente na sociedade 

contemporânea, sendo parte de um processo de evolução da sociedade capitalista 

denominada pela autora como "era pós-socialista", marcada por uma nova ordem 

mundial globalizada e multicultural.448

 

 Axel Honneth também aponta para a 

importância das relações intersubjetivas de reconhecimento, ressaltando que sua 

ausência está na base dos conflitos interpessoais e sociais.  

Os dois autores entendem que o objetivo da justiça social é possibilitar a 

participação de todos os membros da sociedade no processo comunicativo e nas 

decisões políticas.  Porém têm formas distintas de compreender a dimensão do conceito. 

Honneth crê que todos os conflitos sociais têm como natureza primária a luta por 

reconhecimento.  
 
Eu diria resumidamente que todas as formas de reconhecimento que 
são adequadas e promovem a emancipação são aquelas que, com 
base em princípios já aceitos de reconhecimento, possibilitam ampliar 
social e substancialmente sua aplicação. 
Para falar mais concretamente: lá onde até então as qualidades 

                                                           
446 VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. Record: Rio de Janeiro, 2002, p. 45. 
447 BASTOS ARANTES, Rogério. “Judiciário: entre a Justiça e a Política” in AVELAR, Lúcia e 
OCTÁVIO CINTRA, Antônio (org.). Sistema Político Brasileiro: uma introdução. São Paulo: Konrad-
Adenauer-Stiftung e Unesp, 2007. 
448 MATTOS, Patrícia.  O reconhecimento, entre a justiça e a identidade. Lua Nova: Revista de Cultura e 
Política, n° 63. São Paulo, 2004.  
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desrespeitadas de uma pessoa ou grupo depararam socialmente pela 
primeira vez com reações afirmativas, lá onde grupos até agora 
excluídos foram providos de direitos que uma maioria já dispunha, 
em todos esses casos se trata de uma expansão de relações de 
reconhecimento que promovem a emancipação.449

 
 

Fraser acredita, porém, que seja preciso complementar o conceito de 

reconhecimento com o de redistribuição, pois as desigualdades não devem ser pensadas 

somente com ênfase em seu valor simbólico. Segundo a autora haveria uma tendência à 

desconexão entre as duas dimensões dos conflitos sociais: a econômica e a cultural, em 

um cenário no qual os conflitos de classe seriam tendencialmente suplantados por 

conflitos de status social. Honneth rebate essa crítica afirmando que mesmo os conflitos 

por redistribuição representam formas implícitas de luta por reconhecimento, pois 

demandam uma maior participação no total da riqueza social. 

 
Para Nancy Fraser, há o caráter bidimensional da Justiça: 
redistribuição somada ao reconhecimento. O direito à redistribuição 
requer medidas de enfrentamento da injustiça econômica, da 
marginalização e da desigualdade econômica, por meio da 
transformação nas estruturas socioeconômicas e da adoção de uma 
política de redistribuição. Já o direito ao reconhecimento requer 
medidas de enfrentamento da injustiça cultural, dos preconceitos e 
dos padrões discriminatórios, por meio da transformação cultural e 
da adoção de uma política de reconhecimento. É à luz dessa política 
de reconhecimento que se pretende avançar na reavaliação positiva 
de identidades discriminadas, negadas e desrespeitadas; na 
desconstrução de estereótipos e preconceitos; e na valorização da 
diversidade.450

 
 

 

3.7. A Lei da Galeguidade 

 

Um dos passos fundamentais nesse processo de reconhecimento, que não seria 

possível sem os marcos da Constituição de 1978, foi a aprovação, em 15 de junho de 

1983, pelo Parlamento da Galícia da Lei de Galeguidade (4/1983). A legislação 

reconhece a existência da galeguidade, entendida como o sentimento de se sentir galego 

independentemente de onde se viva, e estabelece formas de promovê-la. No preâmbulo 

da lei afirma-se que a comunidade galega também está na Galícia da emigração, que 
                                                           
449 MELO, Rúrion e NOBRE, Marcos. A dimensão moral. "Folha de São Paulo".  27/09/2009. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2709200917.htm> 
450 PIOVESAN. Flávia. O direito à união com direitos. “Estadao.com.br”. 27/07/2009 . Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,o-direito-a-uniao-com-direitos,409151,0.htm> 
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manteve vínculos com a terra natal por meio de relações privadas e familiares e, de 

forma mais institucionalizada, através das entidades espalhadas pelo mundo. Seguindo o 

estabelecido no artigo 7 do Estatuto de Galicia451

 

, que reconhece a galeguidade das 

comunidades do exterior, a legislação procura promover e apoiar atividades que 

busquem fortalecer essas comunidades e atender as aspirações de seus membros, 

tornando as fronteiras entre a Galícia interior e exterior legalmente mais tênues.  

O artigo 1 estabelece o direito das comunidades galegas assentadas fora do 

território a colaborar e a compartilhar da vida social e cultural do povo galego. E o que 

se denomina comunidades galegas? O artigo 2 especifica que são entidades associativas 

não lucrativas, legalmente constituídas, com personalidade jurídica no país em que 

estejam estabelecidas e que tenham por objetivo principal a manutenção dos laços 

culturais e sociais com a Galícia e o seu povo, a sua história, a sua língua e cultura.  

 

A partir da análise desse conjunto é que se reconhece a galeguidade de uma 

entidade. Para solicitar tal certificação é preciso procurar a Xunta de Galicia, 

responsável pela inscrição no Registro das Comunidades Galegas assentadas fora da 

Galícia, como estabelecido no artigo 4. Esse reconhecimento concede o direito à 

informação sobre as resoluções da comunidade autônoma, a compartilhar a vida social 

galega e a colaborar na sua difusão, no território galego e no âmbito da própria 

comunidade, como afirma o artigo 5.  

 

O reconhecimento da galeguidade, diz o artigo 6, dá as comunidades o direito de 

ter bibliotecas e arquivos, disponibilizados pela autoridades locais espanholas, e de 

colaborarem na promoção das atividades culturais e espetáculos orientados a preservar e 

fomentar a língua, a cultura e as tradições galegas. O artigo 7 afirma que o governo 

deverá promover cursos de língua e cultura galegas para as comunidades no exterior, já 

o artigo 8 tem como foco as novas gerações, estabelecendo que deverá se fomentar a 

produção de material didático para os filhos de galegos residentes no exterior.   

                                                           
451Diz o artigo 7: “As comunidades galegas asentadas fóra de Galicia poderán solicitar, como tales, o 
recoñecemento da súa galeguidade entendida como o dereito a colaboraren e compartiren a vida social e 
cultural do pobo galego. Unha lei do Parlamento regulará, sen prexuízo das competências do Estado, o 
alcance e contido daquel recoñecemento ás ditas comunidades que en ningún caso implicará a concesión 
de dereitos políticos. A Comunidade Autónoma poderá solicitar do Estado Español que, para facilita-lo 
disposto anteriormente, celebre os oportunos tratados ou convenios cos Estados onde existan tales 
comunidades”. Disponível no site da Xunta de Galícia: <http://www.xunta.es/titulo-preliminar> 
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Todas essas ações, de acordo com o artigo 3, deverão ser conduzidas pela 

comunidade autonôma, responsável por promover e coordenar a participação das 

entidades galegas na vida social e cultural, por meio, inclusive, da celebração de 

tratados e convênios com Estados onde existam essas comunidades. 

 

O artigo 13 afirma que para o cumprimento dos fins estabelecidos será criado o 

Consello de Comunidades Galegas452 com caráter deliberante, de função consultiva e de 

assessoramento das instituições da comunidade autônoma. Dela devem fazer parte o 

presidente da Xunta, que o presidirá, os conselheiros do Trabalho, Seguridade Social e 

Emigração, Cultura e Turismo e Esportes. Além disso, contará com representantes do 

Conselho da Cultura Galega, da Real Academia Galega, de universidades da Galícia e 

de um representante por cada uma das comunidades inscritas.453

 

   

Cabe a esse conselho escolher a Comissão Delegada do Conselho, que funciona 

como um órgão permanente e se reúne anualmente. É composta por 16 membros: sendo 

dois permanentes (presidente da Xunta de Galicia e Secretario Geral da Emigração) e 12 

eleitos, sendo um representante do Centro Gallego de Buenos Aires e o outro da Casa 

de Galicia de Montevideo, quatro representantes de centros localizados na Espanha, 

quatro da Europa e quatro das Américas. Todos devem estar inscritos no Registro de 

Comunidades Galegas. Cabe a essa comissão assessorar a Administração Autônoma na 

execução de ações a favor da Galicia Exterior.  

                                                           
452 O Consello de Comunidades Galegas foi criado pela lei 4/1983, de 15 de junho. 
453 A Lei da Galeguidade, no entanto, deverá sofrer mudanças. De acordo o Secretario Geral de 
Emigração, Santiago Camba, “la ley fue muy avanzada en su tiempo -1983 - pero hoy necesita una 
reforma de la que queremos hacer partícipes a sus principales actores y protagonistas: los gallegos 
residentes en el exterior.” BANDE.I.. La nueva Ley de Galeguidade echará a andar en medio año. 
"Laregioninternacional.com". 26/08/2010. Disponível em: 
<http://www.laregioninternacional.com/noticia.php?id=75192>. 
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Grafico 9. Fonte: Portal de la Ciudadania Española en el Exterior. 

 

A partir dessa lei começaram a ser colocadas em prática diversas propostas e 

programas institucionais do governo galego e criados órgão especiais, como a 

Conselheria de Emigração, e a atual Secretaria Geral de Emigração, que concentram as 

políticas e as relações com a coletividade no exterior, do qual também participam outros 

órgãos do Estado, dependendo do tipo de projeto desenvolvido. Entre os objetivos 

estabelecidos estão: reduzir o impacto social derivado das situações de precariedade 

econômica dos galegos residentes no exterior, fomentar o conhecimento da cultura 

galega, aumentar o grau de participação e vinculação dos jovens descendentes nas 

atividades e ações que mantém o espírito da galeguidade, promover atuações a favor da 

projeção da Galícia no exterior, conservar e melhorar as instalações das entidades e 

centros galegos, que permitam manter uma presença moderna e eficaz como entes 

prestadores de serviços à comunidade; e fomentar e modernizar os sistemas de 

informação. 

 

Para atingir esses objetivos são desenvolvidos vários programas, difundidos pela 

página da Secretaria Geral da Emigração454

                                                           
454O endereço do site é: <http://www.galiciaaberta.com/es> 

, pelo envio de e-mails diários sobre seus 

programas para os cadastrados, pelas associações e consulados. São oferecidas ajudas 

assistenciais individuais a emigrantes, programas para visitar a Espanha para idosos que 
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emigraram há muitos anos, mas nao têm condições econômicas para viajar (Volver á 

terra),  projetos de acampamento para adolescentes, para fomentar o vínculo, bolsas 

para estudos universitários na Galícia, ajudas de emergência para viagens por razões de 

interesse social, assistencial ou humanitario,455e ajudas a emigrantes galegos retornados 

e seus familiares.456 Programas que  buscam fomentar a participação, ajudar os mais 

necessitados e manter os vínculos com a terra, principalmente dos jovens. "La mejor 

inversión de futuro para estas tierras porque ejercen de ‘embajadores’ de Galicia en los 

países de acogida a los que emigraron sus padres y abuelos”457

 

.  

Manuel Fraga Iribane, presidente do Partido Popular e da Xunta de Galícia entre 

1990 e 2005, foi um dos primeiros a perceber o potencial político e econômico dos 

emigrantes, a viajar constantemente para o exterior, a valorizar as questões identitárias e 

a utilizar com freqüência o discurso da galeguidade. Na década de 1990, a Xunta de 

Galícia, por meio da Secretaria Geral de Relações com as Comunidades Galegas, edita e 

distribui para as entidades no exterior a coleção “A nosa diáspora. Da emigración á 

galeguidade”458

                                                           
455 Essas ajudas são dirigidas aos emigrantes e seus descendentes que se encontrem em grave risco social. 
Axudas de emerxencia social e para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou 
humanitario. Ano 2011. 08.03.2011. Disponível em: < 

. O tema das obras, todas publicadas em galego, é a emigração, sob 

pontos de vista variados. O projeto faz parte da política de aproximação com os 

emigrantes, reforçando laços e promovendo a idéia de uma cultura comum entre os que 

partiram e os que ficaram.  O caráter político do lançamento é reiterado quando se 

observa que todas as publicações têm prefácio assinado por Fraga. Os livros fazem uma 

ponte entre o passado e  o futuro, mas de forma pouco crítica. Os aspectos mais trágicos 

do processo emigratório e as causas que mais comprometem as elites galegas são 

http://www.galiciaaberta.com/linas_axuda/axudas-
de-emerxencia-social-e-para-realizaci%C3%B3n-de-viaxes-por-raz%C3%B3ns-de-interese-social-a> 
456 Axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados e aos seus familiares para o ano 2011. 
08.03.2011. Disponível em: <http://www.galiciaaberta.com/linas_axuda/axudas-extraordinarias-
emigrantes-galegos-retornados-e-aos-seus-familiares-para-o-ano-20> 
457 Fraga califica a los descendientes de emigrantes como 'la mejor inversión de futuro' porque son 
'embajadores' de Galicia. Europa Press. 21/03/2005. Disponível em: <http://www.lukor.com/not-
esp/locales/0503/21144720.htm> 
458Os principais títulos da coleção são: “Galeguidade e cultura no exterior” (Carlos Sixirei Paredes, 1995), 
“A constitución da galeguidade” (Baldomero Cores Trasmonte, 1995), “Esencia da galeguidade” (José 
Lois Estévez, 1996), “Mundos lonxanos e próximos, a necesaria extensión da galeguidade” (Antonio 
Grandío Dopico, 1995), “A galeguidade, un sentimento común” (Fernando Amarelo de Castro, 1995), “A 
galeguidade empresarial” (Xavier Alcalá, 1995), “Vida e viaxes na galeguidade” (Luís Menéndez 
Villalva, 1997), “Xuventude na galeguidade” (Federico Pomar de la Iglesia, 1995), “Lingua e literatura 
galegas na Galicia emigrante” (Xesús Alonso Montero, 1995), “As relacións económicas entre Galicia e 
os países de destino da emigración” (Abel Losada Alvarez, 1995), a reedição de “Historia da emigración 
galega a América” (Ramón Villares, 1997), “Muller e emigración” (Pilar Cagiao Vila, 1997) e “Radio e 
prensa na Galicia exterior” (Xosé Luís Blanco Campaña, 1995). 

http://www.galiciaaberta.com/linas_axuda/axudas-de-emerxencia-social-e-para-realizaci%C3%B3n-de-viaxes-por-raz%C3%B3ns-de-interese-social-a�
http://www.galiciaaberta.com/linas_axuda/axudas-de-emerxencia-social-e-para-realizaci%C3%B3n-de-viaxes-por-raz%C3%B3ns-de-interese-social-a�
http://www.galiciaaberta.com/linas_axuda/axudas-extraordinarias-emigrantes-galegos-retornados-e-aos-seus-familiares-para-o-ano-20�
http://www.galiciaaberta.com/linas_axuda/axudas-extraordinarias-emigrantes-galegos-retornados-e-aos-seus-familiares-para-o-ano-20�
http://www.lukor.com/not-esp/locales/0503/21144720.htm�
http://www.lukor.com/not-esp/locales/0503/21144720.htm�
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deixados de lado em prol da promoção de uma união que possa servir como base a uma 

Galícia forte. 

 

3.8. Estatuto da Cidadania Espanhola no Exterior – Igualdade de direitos 

 

Seguindo a linha de reconhecimento de direitos é aprovado em dezembro de 

2006 o Estatuto da Cidadania Espanhola no Exterior. O documento reconhece as falhas 

do Estado, ressalta a importância da emigração para a diminuição da pressão social e o 

envio de recursos econômicos para a Espanha, e estabelece a igualdade de direitos entre 

todos os cidadãos, independentemente de onde vivam.459

 

 Uma das primeiras medidas é 

mudar as regras de nacionalidade, dando direito aos filhos e filhas de espanhóis de 

solicitarem a cidadania espanhola, aumentando o número de eleitores.  

O documento reconhece ainda a importância das associações de emigrantes, 

fundamentais em momentos de carência pública, que agora servem como estrutura para 

que as políticas desenvolvidas pelo Estado espanhol cheguem aos cidadãos no exterior.  

 

El movimiento asociativo, creado por los españoles en los países de 
acogida, con el objetivo fundamental de la asistencia y socorro 
mutuo, constituye hoy en día un instrumento vertebrador de las 
comunidades de españoles en el exterior, imprescindible para 
canalizar y materializar las actuaciones de apoyo y atención 
desarrolladas por las distintas Administraciones Públicas a favor de 
los españoles en el exterior y de los retornados.460

 
 

  
Os direitos são garantidos como resposta a problemas do passado, mas a busca 

de uma resposta legal para a inclusão dessa fatia da população não obedece somente a 

uma necessidade de reparação. A legislação tem como base o passado, mas se almeja o 

presente e o futuro.  

 
España debe considerar a su comunidad emigrante como un auténtico 
capital social: su compromiso con su tierra de origen la convierte en 
un recurso fundamental para la proyección de España en el exterior. 
Parte fundamental de este capital social está compuesto por miles de 
españoles no nacidos en España que residen por todo el mundo, ellos 

                                                           
459 Quando a lei é proclamada há cerca de um milhão de espanhóis e descendentes fora da Espanha. 
460O Estatuto da Cidadania Espanhola no Exterior está disponível no seguinte endereço: 
<http://www.ciudadaniaexterior.mtin.es/es/pdf/normativa/normas-
generales/LIBRO_ESTATUTO_COMPLETO.pdf> 

http://www.ciudadaniaexterior.mtin.es/es/pdf/normativa/normas-generales/LIBRO_ESTATUTO_COMPLETO.pdf�
http://www.ciudadaniaexterior.mtin.es/es/pdf/normativa/normas-generales/LIBRO_ESTATUTO_COMPLETO.pdf�
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también son parte del presente de nuestro país y debemos 
considerarlos actores imprescindibles en la construcción del futuro.461

 
 

Veja os principais artigos do Estatuto: 

 

O artigo 1 afirma que além de garantir a cidadania espanhola no exterior, o 

Estatuto deve também buscar reforçar os vínculos sociais, culturais, econômicos e 

lingüísticos do emigrante com a Espanha e com as suas respectivas nacionalidades de 

origem. O artigo 3 estabelece que se deve buscar conjuntamente com as comunidades 

autônomas formas de garantir a educação e o acesso as línguas e culturas espanholas, 

tanto dos espanhóis residentes no exterior quanto de seus descendentes. O poder público 

também deve fomentar e apoiar os movimentos associativos, dando assistência social e 

cultural aos seus membros, e informação e assessoramento para o retorno.  Também 

deve promover a participação dos espanhóis residentes no exterior através dos Consejos 

de Residentes Españoles e do Consejo General de la Ciudadanía Española en el 

Exterior. Além disso, o Estado deve configurar conjuntamente com as comunidades 

autônomas formas de facilitar a integração social, cultural e de trabalho dos espanhóis 

que decidam regressar à Espanha. 

 

O artigo 4 estabelece que os espanhóis residentes no exterior têm direito a ser 

eleitores e candidatos, nas mesmas condições dos residentes na Espanha, nos termos 

previstos na lei. O Estado deverá promover as medidas necessárias para facilitar a 

incorporação da cidadania espanhola no exterior nas listas eleitorais dos partidos 

políticos. A Administração Geral do Estado deverá atualizar o Censo de Ciudadanos 

Españoles no Exterior e criar mecanismos para facilitar o voto nas eleições gerais, 

européias e autonômicas. 

 

O artigo 15 estabelece especificamente a importância do apoio aos movimentos 

associativos de espanhóis no exterior e dos retornados à Espanha, incentivando 

principalmente, como forma de manter a continuidade dessas casas e à ligação com a 

Espanha, a participação ativa dos jovens.  A lei determina ainda que seja feito um censo 

de associações e centros que estejam de acordo com o reconhecimento dos direitos 

                                                           
461 Ver Estatuto da Cidadania Espanhola no Exterior. 
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fundamentais e liberdades que contemplam a Constituição Espanhola. Tudo isso sem 

prejudicar os registros criados pelas Comunidades Autônomas. 

 

Os artigos 17, 18 e 19 tratam de questões ligadas a aspectos sociais, garantindo o 

direito à saúde, à seguridade social e à pensão aos espanhóis residentes no exterior que 

tenham completado 65 anos ou estejam incapacitados para o trabalho, encontrando-se 

em situação de necessidade. O artigo 20 segue a mesma linha e busca promover o bem-

estar dos idosos residentes no exterior, que poderá ser exercido mediante apoio 

econômico aos centros e associações de espanhóis no exterior, e retornados na Espanha.  

 

O artigo 21 visa tornar a possibilidade de retorno mais concreta, estabelecendo 

que a Administração Geral do Estado e as Comunidades Autônomas devem promover 

ações e assessoramento no exterior para facilitar a inserção sociolaboral dos espanhóis 

residentes no exterior. Além disso, os serviços públicos de emprego devem fomentar a 

participação dos espanhóis residentes no exterior e dos retornados em programas de 

formação profissional. O artigo 22 estabelece ainda que o governo poderá estabelecer 

vistos preferenciais de trabalho para os filhos e netos de espanhóis. Já o artigo 23 afirma 

que deverão ser promovidas medidas para favorecer o acesso à educação, tanto no país 

de residência quanto na Espanha, especificamente estudos universitários, mediante 

bolsas. 

 

3.9. A Lei da Memória Histórica 

 

Aprofundando ainda mais a legislação que visa a reparação, em outubro de 2007 

é aprovada a Lei da Memória Histórica. Em 1969, Francisco Franco editou o Decreto-

Lei 10/1969 pelo qual prescreviam todos os delitos cometidos antes de 1º de abril de 

1939, fim da Guerra Civil, mas com a democracia foram promulgados decretos e leis 

para compensar as penalidades e sofrimentos daqueles que padeceram ou que foram 

vitimados pela Guerra Civil ou pela ditadura franquista. É a partir desse período que 

várias leis passam a reconhecer o direito de pensão a quem sofreu mutilação na guerra, 

perdeu familiares no conflito, formou parte das forças armadas e das forças da ordem 

pública durante a República ou prestou serviço durante a Guerra Civil. Leis, decretos e 

disposições que foram melhorados e ampliados por algumas comunidades autônomas. 
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Com a lei de 2007, as ajudas as vítimas do franquismo e suas famílias são 

estendidas, sendo estabelecido que as pessoas assassinadas em defesa da democracia 

entre 1º de janeiro de 1968 e 6 de outubro de 1977 também podiam pedir indenização. 

Além disso, fica estabelecido que o Estado ajudará a localizar, identificar e exumar os 

corpos das vítimas da repressão franquista cujos cadáveres encontram-se desaparecidos, 

freqüentemente enterrados em fossas comuns.  
 

Es algo sustancial a la propia definición de la vida en democracia: 
los indivíduos y los grupos tienen el derecho de saber; y por tanto de 
conocer y dar a conocer su propia historia; no corresponde al poder 
central prohibírselo o permitírselo. 462

 
 

A lei também estabelece que escudos, insignias, placas e outros objetos ou 

menções comemorativas de exaltação pessoal ou coletiva do levantamento militar, da 

Guerra Civil e da repressão da ditadura devem ser retiradas dos edifícios e espaços 

públicos. Já o Valle de los Caídos463 será regido por normas aplicáveis a lugares de 

culto e religião, sendo proibidos atos de natureza política. Além disso, a lei concede a 

nacionalidade a filhos e netos de espanhóis que tenham deixado a Espanha entre 18 de 

julho de 1936 e 31 de dezembro de 1955.464

 

  

As novas leis nacionais permitem que mais pessoas possam solicitar a 

nacionalidade pela Galícia, aumentando o número de cidadãos com poder de decidir, 

pelo voto, os rumos da região. Essa equiparação de direitos faz com que esse grupo 

ganhe importância nas campanhas, o que gera muitas críticas de diversos setores da 

sociedade galega. Esse ponto será visto com mais atenção no capítulo 4.  

 

3.10. Diásporas: embaixadas galegas? 

 

                                                           
462 TODOROV, Tzevtan. 2000, op.cit., p.16. 
463 O Valle de los Caídos é um monumento construido entre 1940 e 1958 em San Lorenzo de El Escorial, 
em Madrid. Francisco Franco, que ordenou a sua construção, está enterrado no local junto com José 
Antonio Primo de Rivera, fundador do partido Falange Española, além de 33.872 combatentes de ambos 
os bandos da Guerra Civil. Segundo o decreto de fundação, o monumento foi construído para: “... 
perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada [...] La dimensión de nuestra Cruzada, los 
heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta 
epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse 
en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia y los episodios gloriosos de sus hijos.” 
464 Considera-se que quem deixou a Espanha nesse período tenha sido diretamente prejudicado pelo 
regime franquista. As associações de emigrantes continuam lutando para ampliar a concessão desse 
direito.  



180 
 

 
 

As políticas da Xunta não visam somente desenvolver programas sociais e 

educacionais para os emigrantes com vistas ao reconhecimento de um problema do 

passado. O governo busca dinamizar essa rede visando também objetivos político-

econômicos práticos. Como afirma o ex-presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez 

Touriño (PSOE-BNG), "los emigrantes son los mejores embajadores de Galicia en el 

mundo".465

 

 Galícia teria a sua disposição, na visão governamental, ainda que 

teoricamente, 413 embaixadas formadas por iniciativa dos próprios emigrantes. Lugares 

que ajudam a dar a região mais visibilidade para sua língua, cultura e potencialidades 

econômicas, incluindo o turismo. Um tipo de relação, que de acordo com o professor 

Abel Losada Alvarez, deveria unir esforços e ultrapassar personalismos e questões 

político-partidárias. 

O análise da situación actual nas relacións econômicas entre Galicia 
e América tem que levarnos a unha doble via de observación. Por 
unha parte estudia-lo modo de aproveitar la presencia de importantes 
colônias de galegos nos países de América para penetrar nos seus 
mercados interiores com máis facilidade, e por outra aproveitar parte 
dos fondos dispoñibles por esas colônias en América para a 
xeneración de inversión productiva e de riqueza em Galicia.466

 
 

As ações desenvolvidas pela administração galega mostram que esses objetivos 

estão na agenda de políticos de ideologias distintas. Em março de 2006, por exemplo, o 

conselheiro de Economia e Fazenda, José Ramón Fernández Antonio, esteve em 

Montevidéu para uma reunião com empresários do Brasil, Argentina, Venezuela, 

Uruguai e México467. Batizado de “O Futuro dos Emprendedores Galegos”, o encontro 

teve apoio da Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay (AEGU) e da  

Asociación de Empresarios Españoles del Uruguay (AEEU), sendo anunciado como 

uma janela de oportunidades para que as segundas e terceiras gerações de emigrantes  

pudessem se aproximar da Galícia 468

                                                           
465 J. GÓMEZ, Marcos. Touriño proclama ante 5.000 emigrantes que la cultura gallega 'habría perecido' 
sin los gallegos de Argentina. “laregioninternacional.com”. 19/05/2008. Disponível em: 
<http://www.laregioninternacional.com/noticia.php?id=27113> 

. 

466 LOSADA ALVAREZ, Abel, op.cit., p.79. 
467Galicia Emigración destina 100.000 euros al primer congreso de empresarios gallegos en el mundo. 
España Exterior. 19.01.2007.  Disponível em: < http://cepam.cesga.es/article_966.pdf> 
468 "Existen vínculos de los que pueden nacer nuevas oportunidades de inversión y negocio; la búsqueda 
de financiación conjunta; y la capacidad de integrar en esta dinámica los instrumentos de la 
Administración como el Igape, en el ámbito de las ayudas y de Xesgalicia, en el ámbito del capital-
riesgo”, afirma José Ramón Fernández Antonio. E conomía estudia inversiones de emigrantes en 
Galicia por 160 millones. “Faro de Vigo”. 24/03/2007. Disponível em: 
<http://www.farodevigo.es/economia/2940/economia-estudia-inversiones-emigrantes-galicia-160-
millones/125420.html> 
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Em maio do mesmo ano, Touriño afirmou, em Buenos Aires, que a nova Galícia 

“es obra de los que se quedaron en ella, pero también es una contribución de la 

diáspora”. Na ocasião, ele inaugurou a mostra “25 años del Estatuto de Autonomía de 

Galicia” e revelou ainda que o objetivo principal da viagem foi iniciar uma nova política 

exterior para a Galícia. 469

 

 

La amplitud de la delegación se debe a que este viaje tiene sentido de 
ajuste a los nuevos tiempos y los nuevos retos, para establecer e 
impulsar vínculos de cooperación adecuados a la modernidad y a la 
era de la globalización y la interdependencia. Se trata de trabajar en 
red, crear lazos y buscar uniones, asociaciones y esfuerzos comunes 
entre los emprendedores de uno y otro lado del Atlántico 
aprovechando esa red gallega como base para proyectar y buscar 
vínculos que nos permitan generar y transmitir tecnología y 
conocimientos, lo que podemos dar en llamar como cooperación 
empresarial.470

 
 

Na mesma linha, a prefeitura de Ourense e a Fundación Galicia Emigración 

realizaram, em junho de 2008, encontros para atrair empresários ourensanos no exterior. 

De acordo com o Secretário Geral de Emigração na época, Manuel Luis Rodríguez: 

 
O encuentro permitirá que orensanos ilustres y empresarios muy 
fuertes que se encuentran tanto en el resto de España como en el 
extranjero puedan conocer las oportunidades existentes en la 
provincia de Ourense. 471

 
  

Em janeiro de 2009, durante a inauguração do Congresso Construíndo Eurolat, 

que reuniu em Santiago de Compostela responsáveis pelos principais meios de 

comunicação da América Latina, Portugal e Espanha, Touriño salientou que Galícia é 

"o melhor aliado para defender os interesses de América Latina na Espanha e nas 

instituiçoes européias”. Ele afirmou ainda que se sentia em dívida com a América, que 
                                                           
469Na mesma ocasião, Touriño foi questionado sobre as declarações do conselheiro de Presidência, Luis 
Méndez Romeu, que  disse que a Galícia “mantiene un discurso excesivo sobre la emigración y no tiene 
sentido darle cierta lineas de ayuda o representación parlamentaria a los emigrantes”. Touriño respondeu 
que ele se referia principalmente a solicitar una política destinada a afrontar a afluência de imigrantes. 
Pérez Touriño centra su visita a Argentina en el fomento de la cooperación empresarial. VELLÉS, Leo. 
España Exterior. Disponível em: 
<http://www.espaexterior.com/index2.php?numero=454&accion=noticia&seccion=Emigracion&noticia=
8530> 
470 El presidente de la Xunta subraya la contribución de la diáspora al progreso gallego. Centro 
Multimedia de Galicia. Disponível em: 
<http://telecentros.comunicacion.xunta.es/onosoconcello/?s=5&i=23&p=664>. 
471 Ourense presenta la ciudad como lugar de inversión para los empresarios gallegos de la emigración. 
13/06/2008. Disponível em:<http://www.galiciaparaelmundo.com/blog/?p=209> 

http://www.galiciaparaelmundo.com/blog/?p=209�
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por tantos anos recebeu os emigrantes galegos, e que não há melhor moeda de 

pagamento que se empenhar para que a Europa se comprometa, do jeito mais efetivo 

possível, com o desenvolvimento sustentável das sociedades latinoamericanas. "Galicia 

é Europa, pero Galicia é América, o arco da ponte que nos une"472

 

.  

As mudanças de governo e de partido não trazem muitas alterações na 

continuidade da política exterior focada no emigrante. Em dezembro de 2009, Alberto 

Núñez Feijóo, o novo presidente da Xunta, pelo Partido Popular (PP), em viagem ao 

Brasil, para conhecer centros galegos do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador,  

ressaltou que o principal objetivo da sua visita era “mellorar os lazos institucionais e 

económicos, impulsar o Xacobeo 2010, e fortalecer o compromiso e o afecto coa 

colectividade”473. Os interesses econômicos tiveram peso especial e Feijóo afirmou que 

é preciso melhorar as relações comerciais entre Galícia e Brasil,  pois “pódese exportar 

moito máis a este gran país, sobre todo en época de crise, cando hai menos posibilidades 

de exportar ao resto de España e de Europa”.474

 

 No mesmo ano, o Conselho da Cultura 

Galega e a Secretaria Geral de Emigração realizam a exposição itinerante “Nos 

mesmos”, mostrando em 62 painéis a história de um século de associacionismo galego.  

Que su título sea “Nos mesmos”, además de uma vaga referencia 
irlandesa, indica bien a las claras que lo que se pretende destacar es, 
justamente, esta capacidad de la emigración gallega para 
autoorganizarse en sus lugares de destino.475

 
  

 

Em março de 2011, em uma viagem ao Chile para estreitar as relações entre 

aquele país e a Galícia, que tem o maior porto pesqueiro da Espanha, o conselheiro da 

Presidência, Administração Pública e Justiça, Alfonso Rueda, acompanhado por 

empresários galegos, inaugurou um cruzeiro476

                                                           
472Touriño: ”Galiza é o mellor aliado de América Latina”. “Anosaterra.org”. 28/01/2009. Disponível em: 
<http://www.anosaterra.org/nova/tourino-galiza-e-o-mellor-aliado-de-america-latina-.html>. 

 doado pela Xunta de Galicia à 

coletividade galega de Valparaíso. Na cerimônia, ele afirmou: “Tedes sido e sodes 

473 Feijóo destaca "a mellora dos lazos institucionais e económicos, a difusión do Xacobeo e o 
fortalecemento do afecto coa colectividade" como os tres obxectivos prioritarios da súa viaxe. Galícia 
Aberta. 16/12/2009. Disponível em: <http://www.galiciaaberta.com/es/node/12796> 
474Idem. 
475 A exposición "Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración, no Centro Galego de Rosario 
(Arxentina). Dia 31/03/2009. Disponível em: <http://193.144.34.141/noticia.php?id=242?> 
476 É um elemento tradicional da paisagem galega. Está em vários cruzamentos da região e traz de um 
lado a figura de Jesus e do outro Jesus e Maria. 
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traballadores exemplares e empresarios modélicos, e facedes da colaboración estreita 

entre Chile e España moeda de uso común e regra das vosas vidas.” 477

 

 

Esses exemplos mostram como a aproximação com as diásporas não obedecem 

apenas a questões de reconhecimento e direitos de cidadania, o que se busca também é 

criar alternativas de negócios a partir de relacionamentos com empresários galegos que 

possam abrir as portas para os produtos da comunidade autonôma  e investir na região 

onde nasceram. Eles também podem  facilitar a aproximação com entidades comerciais 

e empresariais das quais façam parte nos países onde vivem. O que se busca com essa 

política é positivar a imagem desses empresários e ressaltar a importância deles para a 

Galícia como forma de estreitar laços. 

 

3.11. Emigração e ethos nacional galego 

 

Qual é a articulação das associações no exterior com a construção de um ethos 

nacional galego? Como afirma Stuart Hall, a narrativa de uma nação fornece uma série 

de estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais 

nacionais que simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as perdas, os 

triunfos e os desastres que dão sentido a nação.478

 

 Mas como a emigração se enquadra 

nessa história? 

Segundo Hall, as identidades nacionais não subordinam todas as outras formas 

de diferença e não estão livres do jogo de poder, de divisões e contradições internas, de 

lealdades e diferenças sobrepostas.479 Assim, as diferenças de olhar sobre a emigração 

não impediriam a construção de uma ideia de nação galega com a participação dos que 

estão fora. A emigração transforma, mas a vontade de pertencimento de milhares de 

pessoas continua presente, obedecendo à expressão que Ernest Renan utiliza quando se 

refere à nação: “um plebiscito diário”480

 

. 

                                                           
477 Rueda salienta a importancia dos emigrantes e os emprendedores na historia de Galicia e recorda 
que son os mellores embaixadores da nosa terra no mundo. “Galiciaaberta.com”. 07/03/2011. Disponível 
em: <http://www.galiciaaberta.com/actualidade/rueda-salienta-importancia-dos-emigrantes-e-os-
emprendedores-na-historia-de-galicia-e-re>. 
478 HALL, Stuart, op.cit., p. 53. 
479 Ibid, 65. 
480 BAUMAN, Zygmunt, op.cit., p. 26. 

http://www.galiciaaberta.com/actualidade/rueda-salienta-importancia-dos-emigrantes-e-os-emprendedores-na-historia-de-galicia-e-re�
http://www.galiciaaberta.com/actualidade/rueda-salienta-importancia-dos-emigrantes-e-os-emprendedores-na-historia-de-galicia-e-re�
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CAPÍTULO 4 
Diásporas: novos rumos    
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CAPÍTULO 4 

 

Diásporas: novos rumos   

 

As fronteiras galegas não se restringem ao norte de Portugal, a Astúrias, a Leon 

e a Zamora nem aos oceanos Atlântico e Cantábrico. Esse processo de expansão começa 

a se delinear no fim do século XIX, é mantido de diferentes formas no século XX e 

adquire um novo recorte no século XXI. Essa ampliação para além das fronteiras é fruto 

da dispersão de emigrantes, que preservam e dão novas contribuições à cultura local, 

reiventando-a,481 e estabelecem relações políticas, econômicas e sociais com a terra 

natal por meio de relações privadas ou pela ampla rede associativa espalhada pelo 

mundo. Esse quadro aprofunda-se com a conquista da autonomia em 1981, o que 

representa a prerrogativa de desenvolver políticas a partir de uma perspectiva local, 

sendo peça importante para entender a valorização da emigração, agora denominada 

diáspora, que ativa seus laços por meio da galeguidade482

 

. 

Tanto a saída massiva de trabalhadores rurais da região quanto o discurso atual 

sobre a relação deles e seus descendentes com a Galícia obedecem a demandas da 

conjuntura interna, a resoluções do governo espanhol e a processos internacionais. Não 

há como avaliar o peso do tema na agenda política local sem considerar a importância 

central da emigração na história da Galícia e sem analisar também a necessidade da 

região de se fortalecer como entidade política. A comunidade autônoma, com seus 

pouco mais de 2,7 milhões de habitantes, baixos índices de natalidade483

                                                           
481 Segundo Paul Gilroy, o Atlântico Negro nos ensina que a reprodução das tradições culturais não pode 
ser interpretada como a transmissão pura e simples de uma essência fixa ao longo do tempo, ela se dá nas 
rupturas e interrupções sugerindo que "a invocação da tradição pode ser, em si mesma, uma resposta 
distinta, porém oculta, ao fluxo desestabilizante do mundo contemporâneo". GILROY, Paul. O Atlântico 
negro. Modernidade e dupla consciência. Rio de Janeiro: Editora 34/Coedição: Centro de Estudos Afro-
Asiáticos/UCAM, 2001, p. 208. 

, uma 

população envelhecida e um nacionalismo que se apresenta de maneira menos 

articulada que no País Basco e na Catalunha, torna-se mais fraca no cenário nacional e 

internacional sem o apoio dos emigrantes. A aproximação com as diásporas tem peso 

482 O conceito refere-se a sentir galego, defender e valorizar a cultura do país independentemente do lugar 
onde se viva. 
483 De acordo com projeção do Instituto Nacional de Estadística (INE), a região terá, entre 2007 e 2018, 
crescimento vegetativo negativo de 92.113 pessoas. Galicia perderá más de tres mil habitantes cada año 
hasta el 2017. PUNZÓN, Carlos. 21/1/2009 Disponível em: 
<http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/01/22/0003_7477471.htm >. Acesso em: 28 jan. 2009. 
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especial em pequenos países e nações, que encontram nelas uma forma de se projetar 

para o mundo. “As such, the implications for policy making in the sending country, 

particularly in the case of small, developing states is a burning issue”484

 

.  

Para avaliar esse cenário também é importante observar o impacto das leis 

sancionadas pelo Estado espanhol, como o Estatuto da Cidadania Espanhola no Exterior 

e a Lei da Memória Histórica, que permitem o estabelecimento de uma relação mais 

próxima com os emigrantes e seus descendentes ao ampliar as formas de participação 

política, principalmente o direito ao voto. Além disso, é preciso atentar para um 

contexto mais amplo, marcado pela globalização, pelo surgimento de formações 

supranacionais, como a União Européia, pela reestruturação da economia global, pelos 

avanços das tecnologias de comunicação485 e transporte, pelos movimentos de 

valorização das identidades locais486 e das aspirações étnicas e nacionalistas, pelo 

afrouxamento das restrições de circulação e pela revolução dos direitos.  E é o conjunto 

dessas dinâmicas, como explica Kim D. Butler487

 

, que nos ajuda a entender a 

proliferação do termo diáspora.  

A emigração galega não é a única que passa a ser referida como diáspora de 

forma recorrente em tempos recentes. Utilizado até os anos 1980 quase exclusivamente 

para se referir à dispersão judaica, o termo hoje abriga muitos outros grupos: armênios, 

norte-africanos, turcos, palestinos, cubanos, gregos, chineses, poloneses e galegos, 

grupo sem visibilidade na literatura específica sobre o tema. Essa ampliação faz com 

que não exista espaço para uma defesa ortodoxa da diáspora. “The word diaspora, 

Cohen remarks, “is now being used, whether purists approve or not, in a variety of new, 

but interesting and suggestive contexts”488

 

. 

                                                           
484REIS, Michele. Theorizing Diaspora: Perspectives on “Classical” and “Contemporary” Diaspora. 
International Migration. Vol. 42 (2) 2004, p.54. Disponível em: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0020-7985.2004.00280.x/pdf > 
485 “Quaisquer que tenham sido as causas sociais e políticas do crescimento explosivo da memória nas 
suas várias subtramas, geografias e setorializações, uma coisa é certa: não podemos discutir memória 
pessoal, geracional ou pública sem considerar a enorme influência das novas tecnologias de mídia como 
veículos para todas as formas de memória". HUYSSEN, Andréas. “Passados e Presentes: mídia, política e 
amnésia” in Seduzidos pela Memória. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p.20. 
486 HOOSON, David apud CASTELLS, Manuel, op. cit., p. 45 
487 D.BUTLER, Kim. Defining diasporas, refining a discourse.  “Diaspora: a Journal of Transnational 
Studies”.  Universidade de Toronto, 10:2 (2001), pp. 189-219.  
488 KENNY, Kevin. Diaspora and Comparison: The Global Irish as a Case Study. Journal of American 
History, 90 (June 2003), p. 141. 
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Para compreendermos a ampliação do uso do termo e as variações do debate 

sobre ele é necessário analisar em qual contexto aparece e quando, como é apropriado e 

por quem, em quais ocasiões e de que forma é utilizado, como é criticado e por quais 

motivos, quais as diferenças que assume a partir da perspectiva do governo, da oposição 

e da sociedade, e entre os que vivem na Galícia e no exterior. Antes de nos 

aproximarmos especificamente do caso galego é necessário, no entanto, entendermos os 

significados que o conceito assume e as distintas formas de analisá-lo. Neste capítulo 

iremos mostrar como o termo diáspora tem seu uso ampliado neste início do século XX, 

qual é o impacto das novas tecnologias para a sua difusão, qual é a relação estabelecida 

entre o uso desse conceito e o processo de afirmação regional e como a transformação 

das comunidades galegas impacta na política governamental para a Galícia exterior.  

 

A palavra diáspora deriva de um verbo grego que significa plantar, dispersar... 

Ela refere-se a populações que como sementes disseminadas a partir do corpo da pátria 

não se assimilam completamente ao ambiente onde germinam, desenvolvendo, em 

outros lugares de assentamento, formações sociais e práticas culturais vinculadas à terra 

de origem. O termo foi usado primeiramente para designar o exílio e a dispersão dos 

judeus na Grécia antiga. Esse movimento faria parte do que Michele Reis chama de 

período clássico, a primeira das três grandes fases da diáspora489. A segunda etapa desse 

processo de saída seria dividida em três momentos: ampliação do capital europeu (1500-

1814), Revolução Industrial (1815-1914) e entre guerras (1914-1945). Já a terceira fase, 

contemporânea ou pós-moderna, trata do período posterior à Segunda Guerra. 490

 

 

Esse período final, ainda em curso, é marcado pela descolonização e por 

movimentos sociais de emancipação, que provocaram a emigração em massa.  

 

During the post-World War II period until 1959, numerous former 
Asian and Middle Eastern colonies acquired independence. From 
1960 to 1989 many of the developing countries – 41 in Africa, 11 in 
the Caribbean, and 14 Asian countries – gained independence. These 
movements provided the impetus for people from former colonial 
territories to move to the metropolis of the colonizer. 491

 
  

                                                           
489 REIS, Michele, op. cit., pp. 43. 
490 O movimento de saída de galegos atravessa a Revolução Industrial, o período entreguerras e continua 
presente após a Segunda Guerra.  
491 REIS, Michele, op.cit, p. 47. 
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A independência das antigas colônias, que levou aos movimentos revisionistas e 

às novas diásporas, é fundamental para entender como as identidades, as etnias e as 

diferenciações culturais transformam-se em um elemento político. 

 
Un ejemplo es la negritud, que instó a los pueblos de africanos 
diseminados por Africa, Europa y América a forjar una identidad 
colectiva más allá de los límites nacionales, a reconocer su historia 
compartida de opresión y resistencia, y a celebrar y preservar una 
cultura común arraigada en África 492

 
.  

Países e regiões que vivenciaram algum tipo de dominação política, mesmo que 

a partir de uma construção diferenciada das novas nações asiáticas e africanas, passam a 

adotar essa perspectiva, como os irlandeses e os galegos, por exemplo.  

 

O grande fluxo de pessoas pelo mundo continua presente e vem adquirindo 

ainda mais velocidade nos últimos anos. De acordo com os economistas Ian Goldin e 

Geoffrey Cameron, o número de migrantes internacionais dobrou nos últimos 25 anos e 

duplicará novamente até 2030.  Hoje, cerca de 200 milhões de pessoas, ou 3% da 

população mundial, vivem em países diferentes daqueles em que nasceram.493 Nicholas 

Van Hear explica que o aumento da circulação é conseqüência de quatro vertentes 

principais, interligadas, uma impactando na outra: o avanço tecnológico, 

revolucionando a comunicação global; o afrouxamento das restrições de circulação em 

vários países, que transformam seus habitantes em potenciais emigrantes; o maior 

número de conflitos armados, gerando mais refugiados e exilados; o ressurgimento de 

aspirações étnicas, religiosas e nacionalistas, que resultam na desintegração e 

reconstituição de Estados, provocando ondas de emigração; e a revolução dos 

direitos.494

 

   

Essa circulação de pessoas tem cada vez mais impacto no cotidiano de regiões 

que recebem grandes contingentes migratórios neste início do século XXI. O tema 

ganha visibilidade na mídia, gera acirrados debates nas esferas governamentais e na 

                                                           
492 SAGAR, Aparajita. Estudios poscoloniales. Enciclopedia Española. Madrid, p. 250. 
493 “Além disso, a emigração muitas vezes serve como forma mais efetiva de combater a pobreza. As 
remessas de dinheiro de emigrantes a seus países natais excederam os US$ 440 bilhões em 2010, e mais 
de dois terços desse total se destinou a países em desenvolvimento.”. GOLDFIN, Ian e CAMERON, 
Geoffrey. Imigração traz prosperidade. “Folha de São Paulo”. 24/07/2011. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me2407201115.htm> 
494VAN HEAR, Nicholas. New Diasporas: Mass Exodus, Dispersal and Regrouping of Migrant 
Communities (Global Diasporas). Washington: University of Washington Press, 1998, p. 1. 
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sociedade, tem influência nas eleições de diversos países e impacta, inclusive, em 

organizações como a União Européia, que em 2011 viu diversas resoluções, na tentativa 

de barrar a entrada de imigrantes, colocarem sob risco o Acordo de Schengen495

 

, um de 

seus principais pilares. É nesse cenário, marcado simultaneamente pela necessidade de 

mão-de-obra e por tensões culturais, que a criação de mecanismos que possam atrair 

antigos emigrantes e seus descendentes, que a priori compartilham uma cultura comum, 

pode tornar-se uma política presente nas entrelinhas das decisões governamentais.  

Ainda que nem sempre explicitada, ela se faz presente na concessão de 

cidadania, na equiparação de direitos, em programas de bolsas de estudo e na promoção 

da língua local. Em entrevista concedida em 2006, o ex-conselheiro de Emigração da 

Xunta, Aurelio Miras Portugal afirmou que no momento em que a emigração torna-se 

um dos temas de mais visibilidade é preciso ampliar a relação com os que tiveram que 

deixar Galícia. De acordo com Portugal, não há melhor imigração que o retorno dos 

emigrantes, para os quais se deveria estender uma “ponte de prata”. 

 
España, e Galiza con ela, vai necesitar máis de cinco millóns de 
persoas nos próximos vinte anos e Europa máis de trinta ou de 
corenta millóns de inmigrantes. E por que non poden ser de Perú, de 
Arxentina, de Venezuela… Os dous países do mundo coa pirámide 
xeracional máis nova son Venezuela e México. Alí hai moitos netos de 
emigrantes, ¿Por que non podemos traballar nesa liña? ¿Por que 
temos nós que engancharnos ás políticas de Francia ou dos Estados 
Unidos?496

 
 

4.1. O conceito da diáspora a partir dos anos 1980 

 

O aumento do número de imigrantes, combinado com a maior proximidade real 

e virtual dos lugares de origem,497

                                                           
495 O Acordo de Schengen é uma convenção entre países europeus sobre uma política de abertura das 
fronteiras e livre circulação de pessoas entre os países signatários. Um total de 30 países, incluindo todos 
os integrantes da União Europeia (exceto Irlanda e Reino Unido) e três países que não são membros da 
UE (Islândia, Noruega e Suíça), assinaram o acordo de Shengen. Liechenstein, Bulgária, Roménia e 
Chipre estão em fase de implantação do acordo.  

 além de um ambiente mais propício ao 

multiculturalismo, faz com o que o tema venha ganhando, desde o fim dos anos 1980, 

cada vez mais visibilidade na agenda internacional. Para o tradutor e ativista galego 

496MIRAS PORTUGAL, Aurelio, op.cit. 
497 “Lugares separados se convierten efectivamente en una sola comunidad a través de la circulación 
continua de personas, dinero, mercancías e información.” CLIFFORD, James. Itinerários transculturales. 
Barcelona: Gedisa, 1999, p. 301. 
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Fernando Perez-Barreiro Nolla, as diásporas, apesar de não ser um fenômeno novo, 

estão deixando de ser uma questão marginal para constituir um elemento estrutural 

importante. “O mundo é cada vez mais, parécenos, un mundo de diásporas”498. Tal 

realidade leva à busca de uma nova conceitualização do termo. As características da 

diáspora judia, considerada parâmetro por longos anos, não são necessariamente as 

mesmas de todos os grupos, particularmente na contemporaneidade. A importância que 

o termo adquire desde o fim do século XX, abrangendo novos grupos e novas formas de 

se relacionar com as regiões de origem, exige outro olhar. “Once the term applied 

principally to jews and, less commonly, to greeks, armenians and africans. Now, at 

least, thirty ethnic groups declare that they are a diaspora, or are so deemed by 

others”499

 

. 

De acordo com Kim D. Butler é importante traçar uma metodologia que busque 

consenso para identificar as categorias de análise que possam ser aplicadas a todas as 

diásporas.500 É como fruto dessa diretriz que Willian Safran, no início dos anos 1990, 

apresenta um conjunto de características para reconceitualizar os grupos 

contemporâneos. Segundo o antropólogo, são diásporas as comunidades que reúnem as 

seguintes características: tenham se dispersado a partir de um centro original para pelo 

menos duas localidades; conservem uma memória, uma visão ou um mito sobre a terra 

de origem; crêem que não são, e talvez possam não ser, plenamente aceitos pelo país 

que os recebem; consideram a “casa ancestral” um lugar de regresso para quando 

“chegar a hora”; assumem um compromisso com a manutenção ou restauração da terra 

natal; tenham consciência e solidariedade como grupo e encontrem uma “definição 

importante” na relação com a terra natal. 501

 

 

                                                           
498 PEREZ-BARREIRO NOLLA, Fernando. Galicia nun mundo de diásporas. “Tempo Exterior”. Revista 
de análise e estudos internacionais do Igadi. Número 5. Julho-dezembro 2002. Disponível em: 
<http://www.igadi.org/arquivo/te_se05/galicia_nun_mundo_de_diasporas.htm>. 
499 COHEN, Robin. Diasporas and the nation-state: from victmis to challengers.  International Affairs. 
July 1996, Vol.72, N.3, p. 507. 
500 “Até agora, a maioria das conceitualizações e definições de diáspora tem sido moldadas por um 
intenso estudo de uma única diáspora ou outra, com a intenção de discernir suas proeminentes 
características, no que eu chamo de uma aproximação etnográfica”. TÖLÖLYAN, Khachig . Rethinking 
Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment. Diaspora: A Journal of Transnational 
Studies, 5.1 (1996), p.4. “Rethinking diasporas (s), p. 2. 
501 SAFRAN,William. Diasporas in modern societies: Myths of homeland and return. Diaspora 1, 1991, 
pp.83-84. 
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Robin Cohen também crê que seja necessário ampliar a discussão sobre o tema e 

conceitualizar o termo de acordo com o contexto atual. O autor concorda que as 

diásporas referem-se a dispersões que têm como alvo mais de um lugar, que é 

necessário ter um mito sobre a terra de origem e existir solidariedade de grupo, mas 

parte de uma visão mais ampla e com outros recortes. Ele concorda que uma diáspora 

somente é formada quando uma população se dirige para duas ou mais regiões no 

exterior, mas, alternativamente, crê que essa saída possa ser provocada por busca de 

trabalho, relações comerciais ou novas ambições coloniais. Cohen também cita como 

característica importante a existência de um sentimento de empatia e solidariedade para 

com os membros co-étnicos dos outros países onde a diáspora tenha se estabelecido.502

 

 

A análise de Cohen é mais flexível que a de Safran. Nela, a compreensão do 

termo “saída traumática” é ampliada e a necessidade de busca de trabalho, que revela 

problemas econômicos, sociais e políticos, também é inserida entre as causas da 

dispersão. “Na verdade, é possível ter diáspora imperiais/de conquista e diferentes tipos 

de status nas várias regiões habitadas” 503

 

. Além de observar as características das 

diásporas, Cohen considera fundamental analisar os motivos que levaram os grupos a 

deixar suas regiões de origem, pois tais realidades podem influenciar a forma como elas 

virão a se delinear. O autor propõe uma tipologia com cinco motivos de dispersão:  

Labor diasporas (with indian workers as his example), trade 
diasporas (chinese and lebanese), imperial diasporas (british), 
cultural diasporas (characterized by multiple cultural intersections, as 
among afro-caribbeans in Britain) and, his primary category, “victim 
diasporas”, in which he includes the Irish – chiefly on the basis of the 
great famine – alongside jews, africans and armenians 504

 
.  

Steven Vertovec, diretor do Max-Planck Institute for the Study of Religious and 

Ethnic Diversity (Alemanha), contribui para discussão sobre o tema matizando alguns 

pontos e apresentando uma visão mais subjetiva. De acordo com ele, as diásporas 

podem ser não só fruto de uma emigração forçada como também conseqüência de um 

processo voluntário.  Outro aspecto importante é a menção feita ao triplo 

relacionamento (entre o país de residência, a terra de origem e a globalmente dispersa 

                                                           
502 COHEN, Robin. Global diasporas: an introduction. London: UCL Press, 1997. xii, 228 p. Disponível 
em : <http://site.ebrary.com/lib/ebraryanddbd/Doc?id=5001965>.  
503 D. BUTLER, Kim, op. cit. 
504 COHEN, Robin apud KENNY, Kevin, op.cit., p.142. 
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comunidade), fundamental para a existência de uma diáspora, pois aponta para a 

importante relação entre os diferentes grupos espalhados pelo mundo, e não somente 

entre eles e a terra de origem e/ou acolhimento. E nesse item as tecnologias de 

comunicação jogam um papel fundamental. 

 

Vertovec ressalta ainda que uma das características dos membros das diásporas é 

a manutenção de um forte senso de diferença com a maioria das pessoas do país de 

residência. Esse sentimento, como explica o autor, pode ser externalizado, por meio de 

formas de vestir, hábitos diferenciados e formação de comunidades relativamente 

fechadas; ou atuar de maneira mais subjetiva, internalizada, como uma diferenciação 

sentida em distintos graus que pode ser ativada em momentos propícios.505

 

  

Não cabe no âmbito desta pesquisa esgotar as análises conceituais sobre a 

diáspora, mas apesar das diferentes visões existentes, alguns pontos são comuns, como 

explica Kim D. Butler. Segundo explica, a maioria dos estudiosos concorda com três 

características básicas: a primeira delas é o fato de após a dispersão existir, 

necessariamente, no mínimo dois destinos.  

 
Este específico tipo de dispersão é uma necessária precondição para 
a formação de uma ligação entre as varias populações em diáspora; a 
rede interna ligando os vários segmentos de uma diáspora são a 
única característica que a diferencia de outras comunidades que 
resultam de outros tipos de migrações. 506

 
 

Segundo, a existência de um relacionamento com a atual ou imaginada terra 

natal, qualquer que seja a forma de ligação, pois ela proporciona a base a partir da qual 

a identidade diaspórica pode desenvolver-se. O terceiro item aponta para a existência de 

uma identidade comum. Comunidades diaspóricas são conscientemente parte de um 

grupo etnonacional.  
 
Esta consciência amarra o povo disperso não somente para a terra 
natal, mas para uns e outros também. Especialmente nos casos em 
que a terra natal não mais existe, ou que se está separada da terra 
natal por muitas gerações, este elemento de consciência e construção 
de identidade tem sido pivô para sua sobrevivência como unidade 
cultural. 507

                                                           
505 BUTLER, Kim D, op. cit., p. 207. 

   

506 TÖLÖLYAN, Khachig, op. cit., p.4. 
507Idem. 
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E Butler ainda chama a atenção para outro ponto, que envolve a dimensão 

histórico-temporal: a existência de ao menos duas gerações. “Diasporas são 

multigeracionais: elas combinam a experiência individual da emigração com a história 

coletiva de um grupo disperso e a regeneração de uma comunidade no exterior”508

 

. 

Stuart Hall ressalta que é preciso ter cautela para não se construir tipos ideais de 

diáspora, considerando alguns grupos mais ou menos diaspóricos pelo fato de somente 

se enquadrarem em dois ou três dos pontos apresentados. “Hasta las formas “puras”, 

según he señalado, son ambivalentes, incluso conflictivas, en lo que se refiere  a sus 

rasgos básicos.”509 Nem mesmo a diáspora judia responderia a todos os quesitos.510

 

 O 

autor considera que o fundamental é a vontade de vinculação.  

Los pueblos desplazados que sienten (mantienen, reviven, inventan) la 
vinculación con un hogar previo, apelan en forma creciente al 
lenguaje de la diáspora. Este sentido de vinculación debe ser 
suficientemente fuerte para resistir el borrado, a través de procesos 
de olvido, asimilación y distanciamento. 511

 
  

No processo migratório é natural que muitos membros das diásporas 

identifiquem-se com a cultura dominante. Como afirma Raimundo Aragon Bombín, las 

generaciones tienden a identificarse con los países que les vieron nacer y crecer. 512 

Abraçar a diáspora é uma opção pelo não esquecimento, por perpetuar, valorizar e 

publicizar uma origem. “It is clear that the continuing existence of diasporas hinges on 

their members’ wishes to maintain their ethno-national identities and contacts with their 

homelands and with other dispersed communities of the same ethnic origin”513

 

.  

As diásporas são dinâmicas e seus membros podem em diferentes épocas de sua 

história sofrer altos e baixos no processo de aproximação com a terra de origem. Elas 

podem ser ambivalentes e conflitivas. Uma autoconsciência irrelevante pode se 

                                                           
508 Idem. 
509 CLIFFORD, James, op. cit., p. 305. 
510 “Por cierto, hay amplios segmentos de la experiencia histórica judía que no responden a los últimos 
criterios de la prueba de Safran: un fuerte compromiso y el deseo de un regreso literal a una tierra natal 
bien protegida.” Ibid., p. 303. 
511 Ibid., p. 312. 
512 Diretor Geral do Trabalho e Seguridade Social. Catálogo de la exposición “España fuera de 
España”. Dirección General de Servicios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 1990, p. 3. 
513 SHEFFER, Gabriel. Diaspora politics. NY, USA:  Cambridge University Press, 2003, p. 26. 
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fortalecer e apresentar-se de outra maneira, e uma relação com a terra natal que tenha 

sido fraca no passado, ou disponível apenas para determinados membros de um grupo, 

pode torna-se mais próxima e abarcar novas classes e gerações.  

 
Cualquiera sea la lista válida de los rasgos diaspóricos, no puede 
esperarse que alguna sociedad tenga una buena calificación en todas 
las pruebas, a lo largo de su historia. Y el discurso de la diáspora 
deberá modificarse necesariamente a medida que se lo traduzca y 
adopte. 514

 
 

Com a emigração galega o quadro não é distinto. Ela passa por transformações 

que refletem a política colocada em prática na Espanha, a relação estabelecida com os 

distintos países de destino e as mudanças no contexto internacional. Independentemente 

dessa observação, é possível identificar na diáspora galega características das análises 

de Safran, Cohen e Vertovec. Os galegos partiram em direção a diversas localidades, 

primeiro Portugal e outras partes da Espanha, depois América Latina e, por último, 

Europa do Norte e até Austrália; havia a sensação de não ser bem aceito em alguns 

países; e as redes associativas, base do apoio econômico e cultural, além do interesse 

pela política local, revelam a existência de uma memória compartilhada, o compromisso 

com a terra natal, a solidariedade de grupo, e, é claro, a importância da relação 

continuada com a terra de origem. O mito do retorno também se mostra presente, mas é 

cortado, na maioria das vezes, pela constatação realista da impossibilidade.515

 

   

4.2. Diáspora: novos atores   

 

O termo diáspora agora é amplamente utilizado para descrever grupos até então 

reconhecidos como emigrantes, expatriados, refugiados políticos, residentes 

estrangeiros, minorias étnicas e raciais. Essa transformação responde a uma variedade 

de processos, como descolonização, transnacionalismo e globalização.516

                                                           
514 CLIFFORD, James, op. cit., p. 306.  

 Nesse 

contexto, cada comunidade cria seu próprio ethos de diáspora e pode demorar um 

extenso período para que essa identidade se torne operativa. A identidade da diáspora 

requer envolvimento. A dispersão africana, por exemplo, começa no século XVI, mas o 

conceito de diáspora somente se torna operativo para essa comunidade no século XX. O 

515 Como afirma Kim D. Butler as diásporas também são movidas pelo pragmatismo.  A vontade de se 
dirigir a terra natal é barrada dentro da noção de que é impossível se deslocar, a relação fica somente no 
plano do desejo. 
516 TOLOLYAN apud KENNY, Kevin, op.cit., p. 140. 
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mesmo teria acontecido com italianos e irlandeses. “Livros conceitualizando esses 

movimentos como diáspora surgem em tempos recentes, embora ambos tenham 

fisicamente existido desde o século XIX” 517

 

.  

Cabe lembrar, entretanto, que somente quando um grupo consegue se organizar 

é que começa a existir uma articulação focada na luta por reconhecimento. E o contexto 

é fundamental para que determinados grupos se unam em torno de uma causa comum. 

A memória do Holocausto, por exemplo, começou a ser foco de ações na França 

somente nos anos 1970. Até então, as vítimas não encontravam as condições necessárias 

(objetivas e subjetivas) para relembrar o fato. Uma contribuição importante para o tema 

ter conquistado o espaço público foi a entrada da segunda geração no debate. A partir 

desse momento essa memória passa a ser utilizada como elemento de união para a 

“rejudaização” da comunidade judaica francesa518. Movimentos considerados 

esquecidos ou em declínio podem ser retomados por novos participantes, com novos 

objetivos e novas formas de solidariedade. 519

 

  

Além disso, as construções internas dos grupos podem transformar-se ao longo 

do tempo. O mito do gueto sustenta um absolutismo étnico que nega os processos 

interativos e adaptativos da identidade judía histórica.  

 
La investigación histórica de Max Weinreich ha mostrado que el 
mantenimiento del  judaísmo ashkenazi (yidishkeyt) no fue 
primariamente el resultado de una separación forzada, o voluntaria, 
en diversos barrios o gueto.520

 
 

Essa nova relação com a comunidade de origem leva James Clifford a se 

questionar: “¿Cuál es la vigencia, el valor y la contemporaneidad del discurso de la 

diáspora?”521

                                                           
517 D. BUTLER, p. 14. 

 Não há uma única resposta, mas todas convergem para o ganho de algum 

tipo de segurança e/ou fortalecimento pessoal e/ou de grupo. Como afirma Zygmunt 

518 HEYMANN, Luciana Quillet. “O devoir de mémoire na França contemporânea: entre a memória, 
história, legislação e direitos” in Gomes, Angela de Castro (org). Direitos e cidadania: memória, cultura 
e patrimônio. Rio de Janeiro, FGV, 2007. 
519“O ódio recalcado e depois manifestado cria uma solidariedade afetiva que, extrapolando as rivalidades 
internas, permite a reconstituição de uma coesão, de uma forte identificação de cada um com seu grupo”. 
ANSART, Pierre. “História e Memória dos Ressentimentos” in  Memória e (res) sentimento: indagações 
sobre uma questão sensível.  Campinas: Unicamp, 2001, p. 22. 
520 CLIFFORD, James, op.cit., p.311. 
521 Ibid., p. 312. 
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Bauman, estar total ou parcialmente “deslocado” em toda parte, não estar totalmente em 

algum lugar, pode ser uma experiência desconfortável, por vezes perturbadora.522

 

  

Pessoas gravitam para identidades que contem algum benefício e 
fogem daquelas que não. Esse benefício depende do sistema de 
valorização do indivíduo, e isso, talvez, inclua considerações 
espirituais, sociais e econômicas. 523

 
 

A maioria das comunidades que teve seus membros obrigados a deixar o lugar 

de origem é marcada, em algum momento de sua história, por estereótipos negativos, 

mas fazer parte de uma diáspora seria afirmar também que se é capaz de resistir à 

opressão e manter a autoconsciência de grupo mesmo diante das adversidades. Em 

realidade, como explica James Clifford, quem faz parte de uma diáspora traz tanto 

marcas negativas (perseguições e pobreza) como positivas (resistência e força de 

vontade). Essa articulação implica em um potencial poder baseado na habilidade para 

mobilizar apoio internacional e gerar influência tanto na terra de origem quanto na de 

acolhida524. Segundo o autor, populações oprimidas que vivenciaram um contexto de 

maioria/minoria em relações de poder estão abraçando o discurso da diáspora como 

alternativa525

 

. Identidades que não podiam ser abraçadas por conta da opressão, como 

explica Bauman, agora, com novas possibilidades, representam a existência ou a luta 

por liberdade.   

Para Kim D. Butler, além de observar como esses grupos se transformam ao 

longo dos anos, é preciso estar atento ao fato de que há vários tipos de emigração 

combinadas em uma mesma diáspora. “As identidades nunca são fixas. Dentro de cada 

diáspora única, simultâneas identidades diaspóricas são possíveis”526

 

. Os problemas que 

provocam a saída não atingem a todos da mesma maneira, mesmo pessoas prejudicadas 

por um único sistema político repressor ou por uma economia deficiente, podem ter 

formações distintas e experiências diferentes. 

Al distinguir, por ejemplo, entre las ricas familias asiáticas dedicadas 
a los negocios que viven en América del Norte, y los escritores 
creativos, los teóricos académicos, los indigentes refugiados del mar 
o los khmer que huyen del genocidio, se ve con claridad que los 

                                                           
522 BAUMAN, Zygmunt, op.cit., p. 19. 
523 BUTLER, Kim. D., op.cit.,p. 213. 
524 CLIFFORD, James, op.cit., p.311. 
525 Idem. 
526 BUTLER, Kim. D., op. cit, p. 193. 
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grados de alienación diaspórica, la mezcla de coerción y libertad en 
las (des) identificaciones culturales y el dolor por la pérdida y el 
desplazamiento son sumamente relativos.527

 
 

Também é importante observar a conjuntura da terra natal. Disputas internas 

talvez tenham sido apaziguadas, grupos ou minorias sem acesso as esferas de decisão 

podem ter conquistado alguma forma de participação ou mesmo o controle político, e o 

quadro de pobreza, guerra e repressão, ter sido superado ou diminuído drasticamente. E 

esse novo quadro transforma a relação com a terra de acolhimento e a de origem.528

 

 Ruy 

Farias, pesquisador do Museo de la Emigración Gallega en Argentina, afirma que 

começa a existir naquele país o orgulho de ser descendente de galegos. Tal 

transformação seria resultado de uma nova forma de se colocar no mundo.  

Galicia y su cultura se abren cada vez más al mundo, mostrándole en 
múltiples planos su valor intrínseco, un hecho que, inevitablemente, 
repercute en las nuevas generaciones de galaicoargentinos, sobre 
todo en aquellos más ligados al mundo de la cultura o de la 
educación superior.529

 
  

E nesse processo de mudança a relação do governo da região de origem com as 

diásporas pode se tornar interessante politicamente.  A antropóloga Laura Pires-Hester 

explica que o presidente Aristides Pereira (1975-1991) transitou entre não considerar os 

descendentes de cabo-verdianos nos Estados Unidos como representantes nacionais a 

incluir os mesmos como participantes de uma grande comunidade internacional. A 

motivação? Interesses econômicos e políticos.530

                                                           
527 CLIFFORD, James, op.cit., p.308  

 Em sua análise do 

transnacionalismo político,  Rainer Baubock afirma que há três razões fundamentais 

para que os governos busquem estar politicamente ligados aos seus emigrantes: 

a esperança de recuperar habilidades úteis e de capital em um possível regresso; a 

manutenção das remessas enviadas aos membros das famílias; e o estabelecimento 

de uma força política interna no país de acolhimento para fazer avançar interesses do 

Estado. “Home-country governments must weigh the advantages of keeping the 

528 “La resistencia a la asimilación puede adoptar la forma del reclamo por otra nación que se ha perdido, 
en otro lugar del espacio y del tiempo, pero que es poderosa como formación política aquí y ahora.” Ibid., 
p. 307. 
529 "En plena crisis Argentina echa de menos la cultura de trabajo de aquella vieja generación de 
inmigrantes gallegos". Ciudadanía Exterior. 14/09/2010: Disponível em: 
<http://www.cext.es/index/accion/detalleNoticia/id/2871/titulo/> 
530 PIRES-HESTER, Laura J. The emergence of bilateral diaspora ethnicity among cape verdean-
americans. The African diaspora: African Origins and New World identities. Ed. Isidore Okpewho, 
Carole Boyce Davies e Ali A. Mazrui. Bloomington:Indiana UP, 1999, 485-503. 
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emigrants happy and the remittances flowing against the potential political uncertainty 

introduced when pools of voters outside the territory influence national elections” 531

 

. 

4.3. Diáspora e identidade nacional 

 

Esse conjunto de motivos se fundamenta no fato de as comunidades emigrantes, 

quando não há uma relação demasiadamente conflituosa, freqüentemente advogarem em 

defesa da terra natal em suas novas localidades, principalmente quando valorizadas 

pelas regiões de origem. As diásporas atravessam as fronteiras do Estado-nação e 

podem suplantar a lealdade aos países nos quais se estabeleceram. “Colocadas acima do 

nível da cultura nacional, as identificações globais começam a se deslocar e, algumas 

vezes, a apagar, as identidades nacionais”.532 As identidades nacionais são antes de tudo 

um sistema de representação cultural. E as mudanças operadas no interior de suas 

fronteiras explicam como a percepção dos membros e grupos espalhados pelo exterior 

podem se transformar e despertar o sentimento de lealdade. “Uma nação é uma 

comunidade simbólica e é isso que explica seu poder para gerar um sentimento de 

identidade e lealdade” 533

 

. 

Essa flexibilidade de posições político-identitárias é também consequência de 

um contexto de mudanças na construção de fronteiras e nacionalidades  e de 

intensificação das relações sociais em escala mundial, criando, como afirma Anthony 

Giddens, um ambiente propício ao nacionalismo diaspórico, uma forma de patriotismo 

“sem Estado". 

 

A globalização não levou ao fim do nacionalismo, como algumas análises 

apontavam, e sim ao seu ressurgimento, mas a partir de um novo recorte, que se 

manifesta tanto pelo desafio que impõe aos Estados-nação estabelecidos como pela 

ampla (re) construção da identidade.534

                                                           
531 TAGER, Michael. Expatriates and Elections. Volume 15, Number 1, Spring 2006, p.2.  

 Como afirma Tveztan Todorov, a segunda 

metade do século XX entrará para os anais da história como uma nova era de 

proliferação de movimentos nacionalistas.  

532 HALL, Stuart. “Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais” in SOVIK, Liv (org).  Da diáspora. 
Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG/UNESCO, 2003, p. 73. 
533SCHWARZ, Bill apud  HALL, Stuart. 2002, op. cit., p.48. 
534 CASTELLS, Manuel, op.cit., p. 44. 
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A rede de comunicação transnacional cria uma nova topografia de lealdade e 

identidade que desconsidera as estruturas do Estado-nação e redefine os elos de 

identificação. As diásporas enquadram-se nesse contexto, rompendo a seqüência de 

laços entre lugar e consciência, provocando a ruptura com o poder do território para 

determinar a identidade.535

 

 Esse quadro teria como conseqüência o que a pesquisadora 

Nina Glick Schiller chama de transnacionalismo: quando as relações de formação 

social, política e econômica entre os emigrantes se estendem por diversas sociedades, 

espalhando-se para além dos limites do Estado-nação.  

The emergence of such populations holds profound implications for 
the state. Baudock sees multiple membership in different societies 
deriving from migration as a decisive contribution to what he calls the 
slow emergence of interstate societies536

 
.  

Stuart Hall reitera essa visão, afirmando que as diásporas são as comunidades 

exemplares do momento transnacional, mas ressalta que o termo não significa somente 

transnacionalidade e movimento, mas também lutas políticas para definir o local, como 

comunidade distinta, em contextos históricos de deslocamento.  

 

Esse novo contexto pode levar setores do país de acolhimento a duvidar da 

lealdade dos grupos que mantém uma intensa ligação com os lugares de origem537. 

Segundo o antropólogo Nigel Rapport, Norman Tebbit, membro do gabinete de 

Margareth Thatcher, questionou nos anos 1980 se os imigrantes asiáticos apoiariam a 

Inglaterra se o Paquistão, o Sri Lanka ou a Índia fossem adversários do país no 

cricket538

Concebendo-se como operando num espaço global, os judeus teriam 
pouca ligação ou lealdade para com qualquer espaço local 

. Rapport afirma ainda que é por conta desse mesmo raciocínio que muitos 

nacionalistas consideram o "cosmopolitismo judaico" um motivo para suspeita.  

                                                           
535 MENEZES SANTOS, Eufrázia Cristina.  Revista de Antropologia. Rev. Antropol. vol.45 no.1 São 
Paulo  2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-
77012002000100013&script=sci_arttext> 
536 VAN HEAR, Nicholas, op.cit., p.5 
537 “La paradoja que da fuerza a la diáspora es que residir aquí supone solidaridad y conexión allá. Pero 
allá no es necesariamente un solo lugar o una nación exclusivista.” CLIFFORD, James, op. cit., p. 329. 
538 RAPPORT, Nigel. Em louvor do cosmopolita irônico: Nacionalismo, o "judeu errante" e a cidade 
pós-nacional. Revista de Antropologia. V.45 N.1 São Paulo, 2002. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012002000100004>. Acesso em: 20 
dez. 2008. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012002000100004�
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particular. Encontram-se ecos disso, obviamente, em relação a vários 
grupos de imigrantes, cujos centros de referência são colocados em 
questao pelos chauvinistas locais.539

 
  

E nesse ponto joga papel fundamental a forma como os países de acolhimento 

lidam com os grupos que mantém proximidade com a terra de origem, uma relação que 

nas democracias liberais costuma ser tolerado dentro de certos imites.  

 
David Martin notes that modern democracies tolerate many loyalties 
and affinities (local, regional, religious, civic, political etc.) without 
considering them incompatible with loyalty to the nation-state 540

 
.  

Por outro lado, segundo Stuart Hall, em países de ideologias nacionais 

assimilacionistas, como os Estados Unidos, os emigrantes “não podem” experimentar 

uma sensação de lugar perdido, conservando lealdades e vinculações práticas com a 

terra natal. Tal construção social explicaria o mal estar com as comunidades que 

continuam a ser leais à terra natal, como os emigrantes latino-americanos que utilizam o 

castelhano em suas relações sociais.  

 
Tales ideologías están destinadas a integrar a los inmigrantes, no a la 
gente de las diásporas. Sea que la narrativa nacional se refiera a los 
orígenes  comunes o a las poblaciones reunidas, no  puede asimilar a 
grupos  que conservan importantes lealtades y vinculaciones 
prácticas con una tierra natal o una comunidad dispersa ubicada en 
otro sítio 541

 
.  

A assimilação que muitos autores e governos consideravam e/ou esperavam ser 

o caminho natural dessas comunidades não aconteceu de forma total e o que se vê é um 

cenário cada vez mais marcado pela valorização das identidades e pela busca de direitos 

com base no passado. “Kevin Robin afirma que ao lado da tendência em direção a 

homogeneização global, há também uma fascinação com a diferença e com a 

mercantilizarão da etnia e da “alteridade”.542 Pesquisa sobre os emigrantes de Barbados 

na Grã-Bretanha, por exemplo, indicou que os elos com a região de origem continuam 

fortes e que a determinação de construir identidades barbadianas no país, “poderá ser 

potencializada e não diminuir com o tempo” 543

                                                           
539 RAPPORT, Nigel, op.cit. 

.  

540 TAGER, Michael, op.cit., p.11. 
541 CLIFFORD, James, op.cit., p. 307. 
542 HALL, Stuart. 2003, op. cit., p. 77. 
543 CHAMBERLAIN, Mary apud HALL, Stuart. 2003, op. cit., p.26. 
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Os anseios de expressar a própria identidade e de tê-la reconhecida 
de forma concreta pelos outros são cada vez mais contagiantes, e têm 
de ser admitidos como força elementar, mesmo no mundo restrito e 
aparentemente homogeneizador da alta tecnologia do final do século 
XX 544

 
.  

De acordo com Manuel Castells, na visão sociológica clássica, a identidade é 

formada pela interação entre o eu e a sociedade, formada pela história, geografia, 

biologia, instituições, memória coletiva e aparatos de poder.  

 
Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, 
grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu significado em 
função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua 
estrutura social, bem como em sua visão tempo/espaço. 545

 
  

Hall argumenta, entretanto, que esse quadro se transformou. O sujeito pós-

moderno não é mais composto por uma identidade unificada, mas de várias identidades, 

algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. “A identidade torna-se uma “celebração 

móvel”: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”546

 

. E, assim, o 

sujeito assume identidades diversas em diferentes momentos, tornando esse processo 

mais plural e também mais político. E essa seleção pode se transformar de acordo com 

interesses específicos, incluindo a mudança na relação com a terra natal. 

A forma como se dá a relação com a terra de origem e de acolhimento é 

importante para compreender a construção de identidades relativas a países/regiões, 

pois, embora também possam ser formadas a partir de instituições dominantes, somente 

assumem tal condição quando e se os atores sociais as internalizam. Essa construção 

social sempre ocorre em um contexto marcado por relações de poder. Em razão disso 

Castells propõe três formas e origens de construção de identidades. A primeira delas 

seria a identidade legitimadora, introduzida pelas instituições dominantes da sociedade 

para racionalizar o controle dos atores sociais; a segunda, identidade de resistência, 

criada por atores em posições desvalorizadas e/ou estigmatizadas que constroem formas 

de sobrevivência baseadas em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da 

                                                           
544 CASTELLS, Manuel, op.cit., p.45. 
545 Ibid., p. 23.  
546 Hall, Stuart. 2002, op. cit., p. 12.  
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sociedade, ou mesmo opostos a esses últimos, levando à formação de comunidades; e a 

última seria identidade de projeto, quando os atores sociais utilizam o material cultural 

disponível para construir uma nova identidade, capaz de redefinir sua posição na 

sociedade e transformar toda a estrutura social.547

 

  Essas identidades não são fixas, elas 

transformam-se ao longo do tempo e das conquistas alcançadas.  

Identidades que começam como de resistência podem acabar 
resultando em projetos, ou mesmo tornarem-se dominantes nas 
instituições da sociedade, transformando-se assim em identidades 
legitimadoras para racionalizar sua dominação. 548

 
  

Muitas identidades da diáspora seguem esse caminho. Primeiramente, 

constroem-se sobre um modelo de resistência; em uma etapa posterior, quando possível, 

passam a uma identidade de projeto; e, depois, podem assumir uma identidade 

legitimadora. Essas mudanças se entrecruzam, são influenciadas por uma melhor 

organização da comunidade, e por um contexto marcado por mais liberdade.  

 

Nos primeiros anos do associativismo os galegos que faziam parte desses grupos 

buscavam manter a unidade entre si, se ajudar mutuamente e manter a cultura galega 

viva como forma de diminuir o impacto da separação. Existia uma identidade de 

resistência. Em uma segunda etapa, a articulação entre os emigrantes e a terra natal 

começa a se transformar. Eles estão mais bem estruturados e passam a apoiar ações na 

terra de origem, inclusive culturais e políticas, proibidas na Espanha por conta da 

ditadura. Há uma identidade de projeto, que tem como base a estrutura social galega, 

mas que se pauta sobre uma construção marcada por múltiplas influencias exteriores. E, 

com matizes, ela se torna legitimadora, principalmente a partir do momento em que o 

governo começa a apoiar ações destinadas aos emigrantes, e buscar controlar o discurso 

sobre eles. 

 

Diferentemente da atual postura de muitas comunidades, baseadas em um 

contexto de valorização das identidades, na maior parte do século XX buscava-se, 

sempre que possível, ocultar a origem etnonacional, minimizar a importância da relação 

com a terra natal e não publicizar as afiliações a comunidades específicas.  

 

                                                           
547 CASTELLS, Manuel, op. cit., p.24. 
548 Ibid.,  p. 68. 
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Such patterns of behavior were related to a desire prevalent among 
members of such groups to assimilate, acculturate, or at least 
integrate into their countries of settlement (usually, and hereafter, 
referred to as host countries).549

 
 

Esse tipo de prática também era comum nas regiões que recebiam os emigrantes, que 

tendiam a minimizar a vitalidade e o significado das diásporas, considerando-as um 

fenômeno marginal e temporário, apesar de potencialmente ameaçador e, portanto, 

indesejável.  
 

Consequently, host societies and governments imposed social, 
political, and economic strictures and pressures on immigrants who 
were allowed to settle permanently in those countries. The purpose of 
such pressures was to compel the immigrants to assimilate, to accept 
all prevailing social, political, and economic norms, to fully integrate 
into the host societies, or else to leave.  550

 
 

No Brasil a situação não foi diferente. O imigrante ideal era o que contribuía com a 

formação do povo brasileiro, esquecendo-se da sua pátria de origem e assimilando-se à 

sociedade adotiva. A educação jogava um papel importante nesse processo e essa 

missão era muito mais repressiva que pedagógica. Em 1921, Lourenço Filho, diretor do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, órgão do Ministério da Educação, afirmava, 

preocupado, que “o espírito dessas crianças brasileiras, formadas em língua, costumes e 

tradições dos pais, somente poderiam favorecer a pátria de origem, constituindo um 

impedimento a coesão nacional”551

 

. A Constituição de 1934 reservou ao governo o 

direito de proibir a formação de núcleos e o ensino de línguas estrangeiras a menores. 

Jornais e revistas em outros idiomas somente podiam ser publicados com autorização do 

Ministério da Justiça. Além disso, as escolas passam a ter obrigação de adotar símbolos 

e celebrar as datas nacionais. 

Muitas das sociedades de origem, por outro lado, tinham uma visão rancorosa, ambígua 

ou indiferente sobre suas diásporas. Na Galícia, como visto no capítulo 1, a situação não 

era diferente. 

 

                                                           
549 SHEFFER, Gabriel, op. cit., p. 1.  
550Ibid., p. 1. 
551 SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Helena Maria Bousquet; y COSTA, Vanda Maria Ribeiro, 
2000. Tempos de Capanema, 2ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra/Fundação Getúlio Vargas, p. 91. 
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Some homelands, such as Turkey and Greece, regarded the members 
of their diaspora communities as their dedicated agents in the host 
countries where they resided. During certain periods, some 
homelands, such as Ireland and Israel, viewed their diasporans as 
defectors or even traitors.552

 
  

Nos últimos 20 anos, no entanto, essa situação está se transformando. Vários 

grupos, mesmo os estabelecidos há muito tempo no exterior, começam a assumir e a 

valorizar suas origens, até como conseqüência da maior liberdade, gerando preocupação 

em determinados setores das regiões de acolhimento.  

 
Moreover, individuals and families belonging to those ethno-national 
entities often have altered their previous assimilationist, 
integrationist, or acculturationist proclivities. Increasingly, 
Palestinians, Kurds, Turks, Moroccans, Croats, Poles, and many 
others who permanently reside outside their homelands do not 
conceal their ethno-national origins and affiliations.553

 
 

Se por um lado a lealdade das diásporas gera preocupação; por outro, cada vez 

mais países, que têm ou tiveram grande fluxo migratório, passam a criar políticas 

específicas para estreitar a relação com esses grupos e/ou com setores específicos dos 

mesmos. Ana Miranda Paz, responsável pelo setor de emigração do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG) e ex-deputada do Parlamento Europeu, acredita que a diáspora é uma 

vantagem da Galicia em um mundo globalizado. Para Fernando Perez-Barreiro, Galícia 

precisa pensar sobre sua diáspora e fazê-la objeto de uma ação política meditada, 

persistente e de longo alcance. “Um país com diáspora tem um capital que não pode ser 

perdido” 554. Fernando Perez-Barreiro Nolla concorda: “Un país con diáspora ten un 

capital que non pode destragar”555. Assim como o jornalista Tino Santiago: “Hoy, en 

una economía global, no tenemos un activo mejor que la Diáspora para encontrar socios 

o abrir mercados en el mundo”556

 

. 

São muitos os interesses que podem motivar os governos a se aproximar de suas 

diásporas. Esse processo, entretanto, nem sempre é fruto da reivindicação dos grupos 

organizados no exterior. Em alguns casos pode atender a interesses de parte dele ou dar 

                                                           
552 SHEFFER, Gabriel, op.cit., p. 2. 
553 Ibid., p. 3. 
554PEREZ-BARREIRO NOLLA, Fernando, op. cit.  
555 Idem. 
556 “Lo que el voto emigrante no deja ver”. Xornal.com. Disponível em: 
<http://clasica.xornal.com/article.php?sid=200901270044220017>. Acesso em: 15 março 2009. 
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resposta a algumas reivindicações, decidindo as principais diretrizes das políticas 

públicas a partir de um grupo centralizado. Esses processos verticalizados, entretanto, a 

cada dia são mais pressionados por conta da maior organização dos membros das 

diásporas e, principalmente, por conta das novas tecnologias, que aumentam a exigência 

de estruturas mais horizontais. Pontos que veremos adiante. 

 

4.3. Diásporas e interesses governamentais 

 

Ao chegar ao poder, em 2001, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi, apoiado 

pelos partidos conservadores Aliança Nacional, Forza Italia e Liga Norte, criou o 

Ministério para os Italianos no Exterior, cargo assumido por Mirko Tremaglia, que o 

exerceu até 2006. Segundo o ministro, a decisão aproxima os italianos que vivem no 

exterior e, ao mesmo tempo, não deixa cair em esquecimento a discriminação sofrida 

pelos compatriotas em todas as partes do mundo. "We can't forget the millions who left 

in search of work because they were hungry, who still love Italy after all these years - 

more than many Italians" 557

 

.  

A política de aproximação do governo não é motivada somente pelo respeito à 

memória, pelo reconhecimento em razão dos problemas passados ou pela ajuda aos 

emigrantes e descendentes mais necessitados. Há também interesse em atrair recursos e 

aumentar a visibilidade e as possibilidades econômicas, culturais e políticas da Itália. 

Diásporas, mesmo embrionárias, e talvez não muito conscientes de seu potencial, 

contribuem para internacionalizar a terra natal. De acordo com o boletim “Emerging 

Markets Monitor”558, essas formações comunitárias sempre promovem o comércio e os 

investimentos entre o país de acolhida e o de origem.  “As remessas de dinheiro de 

emigrantes a seus países natais excederam os US$ 440 bilhões em 2010, e mais de dois 

terços desse total se destinou a países em desenvolvimento”559

 

.  

Tremaglia desenvolveu programas de descontos em passagens de avião, trens e 

museus para atrair emigrantes e descendentes à Italia, como turistas ou retornados.  

 

                                                           
557 TAGER, Michael, op. cit., p.5.  
558 “Emerging Markets Monitor”, 1 de maio de 2006. Volume 12. N. 4. 
559 GOLDFIN, Ian e CAMERON, Geoffrey, op.cit. 
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I understand these Italians abroad generate something like $200 
billion worth of business. [...] In the past they were people who left 
our country with cardboard suitcases, but now they've become an 
enormous resource. We're talking about return tourism, an avalanche 
of money. 560

 
  

O ministro fundou também a Confederação de Empresários Italianos no 

Exterior, que, em 2004, conseguiu reunir em Roma os 1,3 mil mais importantes 

empresários de origem italiana. “Such efforts, he believed, might not only generate 

direct foreign investment in Italy but perhaps also facilitate Italian exports into other 

nations”.561

 

  No mesmo ano é inaugurado o Comitê Permanente de Cientistas Italianos 

para melhorar a relação entre pesquisadores nacionais e do exterior.   

Situação parecida ocorre no México. Motivados pela percepção da força que os 

emigrantes vinham ganhando nos Estados Unidos e preocupados com a possível 

legalização de milhares deles, os governantes daquele país começam a desenvolver 

políticas específicas para se aproximar da sua diáspora. “New thinking emerged about 

ways to maintain ties with the migrant population.”562

 

 O estreitamento das relações com 

esse grupo ganha peso especial com a vitória de Carlos Salinas (presidente entre 1988 e 

1994), que perseguia uma política econômica mais liberal, incluindo laços mais 

próximos com os EUA, precisamente com o Nafta.  

Freer movement of capital, goods, and people between the two 
countries lessened the stigma of migration. Salinas also came to see 
Mexicans in the United States as a potential lobby to encourage the 
US Congress to pass NAFTA, and to further Mexican interests more 
generally, by analogy with the Jewish community and its advocacy for 
Israel.563

 
  

Entre o pós-guerra e o início da década de 1990 o México negligenciava o 

crescimento da diáspora mexicana. Os emigrantes eram atores sociais com necessidades 

e direitos que interessavam somente ao país de acolhida. “Returning migrants were 

often called pochos, turncoats who rejected their Mexican identity in favor of 

assimilating into US society”564

                                                           
560 TAGER, Michael, op. cit, p.6. 

.  Essa visão hostil começa a diminuir justamente na 

medida em que o grupo passa a ser percebido como um parceiro fundamental para a 

561 Idem. 
562Ibid., p.46. 
563 Idem.  
564Idem. 
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economia do país, inclusive por meio do envio de recursos diretos, e para a melhoria das 

relações mexicanas com o seu principal parceiro, os Estados Unidos.  

 

Em certas regiões do país, como no estado de Zacatecas, os emigrantes são 

fundamentais para a economia. Empobrecido por uma seca que provocou várias ondas 

de emigração, havia, em 2006, 1,2 milhão de pessoas na região e cerca de 600 mil nos 

EUA. Em razão disso, eles formaram 239 associações no país vizinho, organizadas em 

14 federações, que financiavam muitos projetos em parceria com o poder público nos 

três níveis de governo. Em 2004, três emigrantes foram eleitos para prefeito nas três 

maiores cidades de Zacatean. “Thanks to these fundraising efforts, combined with the 

remittances they send to relatives, Zacatecan migrants represent a powerful economic 

force in Zacatecas. Ignoring their interests completely would be politically difficult”565

 

. 

De acordo com o censo 2006, cerca de 10 milhões de mexicanos com mais de 18 

anos viviam nos Estados Unidos. O tamanho desse grupo e a constatação de que se 

aproximar dele poderia trazer vantagens concretas ao México levou a uma mudança na 

Constituição para permitir o voto dos cidadãos no exterior.  

 
However, it was not until June 2005 that the Mexican Congress finally 
passed the enabling legislation to allow Mexicans abroad to vote in 
presidential elections, so the July 2006 presidential election became 
the first one open to Mexican expatriates. 566

 
  

Também pesou para a efetivação dessa mudança o aumento da pressão exercida 

pela população emigrante nos Estados Unidos, visando transformações tanto no país de 

acolhimento quanto no de origem.  

 

In the late 1980s, immigrants in California and other states became 
more organized, not only to influence US electoral outcomes but also 
to make demands in Mexico about various issues, including their own 
right to vote.567

 
  

 

 

 
                                                           
565Ibid, p. 48 
566Ibid.,p. 44 
567Ibid., p.47. 
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4.3. O voto emigrante 

 

O México não está sozinho nessa decisão. Até bem recentemente a maioria dos 

cidadãos expatriados não podia votar em seu país de origem. Para Michael Tager essa 

mudança é reflexo do aumento do número de pessoas vivendo fora de seus países de 

origem, da maior influência econômica desses grupos e da existência de mais facilidade 

de acesso a novas tecnologias de comunicação, que facilitam a conexão dos emigrantes 

com a cultura e a política da nação de origem. É possível acompanhar as ações de 

políticos à distância. Ao defender o voto emigrante na Galícia, diante das críticas que 

apontavam desconhecimento sobre os candidatos e a realidade da região, Aurélio Miras 

Portugal, argumentou que tal postura revelava falta de conhecimento sobre o contexto 

atual. “Estes teñen un coñecemento exactamente igual ca nós. É máis, na política local 

coñecen os alcaldes, quizais máis que aquí. A aldea global de McLuhan estámola vendo 

hoxe - dunha maneira palpable”. 568

 

  

Segundo o boletim “Emerging Markets Monitor”, os membros das diásporas são 

freqüentemente mais nacionalistas do que as pessoas que vivem na terra natal” 569. 

Manuel Rivas está de acordo. Na opinião do escritor, há galegos nascidos no exterior 

com mais conhecimento sobre a cultura local e os problemas da região do que as 

pessoas que vivem na Galícia570

 

.  

Na Itália, a ampliação do voto aos italianos que vivem no exterior, e aos 

expatriados com dupla cidadania, é aprovada em dezembro de 2001. Os candidatos nos 

quais eles votam não fazem parte do conjunto de deputados e senadores escolhidos pela 

população. Eles elegem candidatos específicos para ocupar seis assentos no 

Senado (315 membros)  e 12 cadeiras na Câmara dos Deputados (630 membros). A 

representação é dividida em quatro distritos geográficos.  A Europa (incluindo Rússia, 

Turquia e Israel) elege seis deputados e dois senadores; a América do Sul, três 

deputados e dois senadores; a América do Norte e Central, dois deputados e um 

senador; a África, Ásia, Austrália e Oceania, um deputado e um senador.  

 

                                                           
568 MIRAS PORTUGAL, Aurelio, op. cit. 
569 Emerging Markets Monitor, p. 3. 
570 RIVAS, Manuel. 2009, op.cit. 
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Michael Tager observa que os interesses dos cidadãos que vivem no exterior 

costumam ser distintos dos que vivem no território. E isso se reflete no voto. Eleitores e 

candidatos do além-mar nem sempre vêem o voto como um meio de participar das 

grandes questões da política interna.  

 
While this inevitably occurs in presidential elections with a wide 
range of issues in play and voters who have different concerns, 
expatriates may have great interest in narrow and peripheral issues 
such as consular services, while resident citizens focus on the 
domestic and foreign policy challenges facing their country.571

 
  

Foi pensando em não aprofundar ainda mais esse tipo de diferença entre os dois 

grupos que Aurélio Miras Portugal assumiu uma postura contrária à proposta de Fraga 

de promover uma votação em separado, com candidatos dos emigrantes, como acontece 

na Itália.  

 
O importante para eles é que teñan representación e deben contar 
dentro do que é Galicia. Non facer dúas Galicias, eu son dunha soa 
Galicia. Debe haber unha cota para eles pero dentro do que é Galicia 
e da circunscrición de Galicia 572

 
  

De acordo com o ex-conselheiro seria necessária ainda uma mudança na lei 

espanhola para permitir que os galegos no exterior pudessem de fato ser considerados 

cidadãos para o efeito de recebimento de recursos do governo.  

 

Nós sabemos que hai dúas maneiras de financiamento: unha delas é 
por número de habitantes. Pois ben, eles teñen que contar como 
cidadáns para os efectos económicos e tamén para os políticos. ¿Que 
quere dicir isto? Que a nosa poboación non son 2.880.000 persoas, 
senón tres millóns e algo. Isto é diferente para a nosa representación 
nas Cortes Xerais, é diferente para a nosa representación en moitos 
concellos, o cal significaría - unha visión auténtica de Galicia. 573

 
 

Independentemente dessas diferenças de ponto de vista, que a priori podem 

existir até internamente a partir da perspectiva de diferentes regiões, a aprovação da lei 

de ampliação do voto transmite consideração aos expatriados por reconhecer 

formalmente sua existência e importância. "Italy has to globalize and it's got enormous 

resources abroad, because many of these Italians are doing important work all over the 

                                                           
571 TAGER, Michael, op. cit., p. 54. 
572 MIRAS PORTUGAL, Aurelio, op. cit. 
573 Idem.  
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world [...] This could be an enormous resource for the Italian economy", afirma 

Edoardo PoUastri, eleito para o Senado pela América do Sul.  A possibilidade de votar e 

ser votado abre espaço para que novas reivindicações sejam feitas e que os direitos 

sejam ampliados. Gino Bucchino, médico de Toronto que conquistou uma cadeira de 

deputado nas eleições da América do Norte e Central em 2006, diz: “We want to be 

equal to the Italians living in Italy." 574 Serafini segue a mesma argumentação. "He 

explained further that they want representation in Rome. They want to count. [...] I'm 

trying to put Italians abroad on the map.  Because until now, we did not exist" 575

 

.  

Michael Tager chama a atenção para o fato de o voto emigrante ser defendido 

tanto na Itália quanto no México por setores mais conservadores da sociedade, 

contrastando com outros tipos de recorte político nos quais a luta dos grupos 

minoritários está descolada das estruturas de poder centrais.  

 
In contrast to the United States, where the expansion of suffrage to 
marginalized groups is associated with movements and leaders on the 
left, in Italy a policy entrepreneur on the right led the fight for 
expatriate enfranchisement. 576

 
   

Na Galícia também foram os setores mais conservadores que abraçaram a luta 

pelo direito ao voto. O que esse cenário pode nos indicar? Há interesses variados na 

aproximação com a diáspora, como buscar controlar esses grupos, evitando 

questionamentos, ou garantir votos a partir de uma postura de lealdade pelos direitos 

conquistados. Na Galícia, por exemplo, o Partido Popular foi um dos que mais lutou 

para mudar o Código Civil e permitir a ampliação do voto aos netos de emigrantes. E 

mesmo antes dessa mudança na lei, uma das mais importantes reivindicações da 

diáspora, fazia parte da estratégia do partido a aproximação com os eleitores no exterior. 

Tal fato deu bons resultados à legenda.  

 
El Partido Popular logró una amplia mayoría del voto emigrante en 
las dos últimas elecciones autonómicas, celebradas en 2001 y 1997. 
En el año 2001, los populares obtuvieron el 67% del total del voto 
emigrante.577

 
   

                                                           
574 TAGER, Michael, op.cit., p.5.  
575 Ibid.,p.9. 
576 Ibid., p.7. 
577El decisivo voto de los emigrantes. “El mundo”. 26/06/2005. Disponível em: 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/19/espana/1119215923.html>.  
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O fato de o PP ter sido o primeiro partido a se aproximar da diáspora rendeu 

maioria à legenda por cerca de 15 anos, mas nas eleições européias de 2004, o quadro 

começou a mudar e o PSOE obteve 54,81% dos votos dos residentes no exterior; já em 

2009, conquistou 55,85% da preferência. Diante desse quadro, o PP passou a manifestar 

conjuntamente com o BNG dúvidas sobre o aumento o número de cadastrados no Censo 

Electoral de Residentes Ausentes (CERA). O alvo agora era o PSOE. Para o porta-voz 

parlamentar do BNG, Carlos Aymerich, o censo funciona de acordo com a conveniência 

do partido que governa em Madrid. "Es una reserva estratégica. Hay quien pretende 

tener en el CERA un salvavidas. Antes el PP y ahora el PSOE"578

 

.   

As acusações de uso político da emigração pelos partidos revelam dissensos em 

torno do tema. Independentemente das críticas ao sistema de votação, que dá margem a 

dúvidas sobre a clareza do pleito, existe também a noção de que o voto emigrante não 

tem a mesma legitimidade daquele que é depositado na urna dentro das fronteiras.  

Claudio López-Guerra é crítico do direito ao voto de residentes no exterior. Em sua 

opinião, somente pessoas sujeitas a todas as leis e decisões de um determinado Estado 

poderiam ter essa garantia.  

 
Expatriates may retain an interest in their home country - manifested 
in the remittances they send, or in the property they still own and may 
pay taxes on - but since they no longer have to obey the laws of their 
home country, they should not have a vote in determining the laws for 
those who still live in the home country and do have to obey those 
laws.579

 
  

Segundo López-Guerra, está equivocada a postura de países como a França e os 

Estados Unidos, nos quais os expatriados têm direito a voto, independentemente do 

tempo com residência no exterior, postura seguida pela maioria das democracias 

consolidadas.  

 

It suggests that a more desirable and democratic model for voting is 
found in countries such as Canada and Australia, which 
disenfranchise their citizens after  five and six years of residence in a 
foreign country, respectively. 580

                                                           
578 La reforma electoral deja sin voto a 360.000 emigrantes. “El País”. 17/01/2011. Disponível em:  

 

<http://www.elpais.com/articulo/Galicia/reforma/electoral/deja/voto/360000/emigrantes/elpepiautgal/201
10117elpgal_3/Tes> 
579 TAGER, Michael, op. cit., p.3. 
580 LÓPEZ-GUERRA, Claudio. “Should Expatriates Vote?”  Political Science, Columbia University. The 
Journal of Political Philosophy: Volume 13, Number 2, 2005, p. 217. 
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Ruth Rubio-Marin reconhece que os eleitores no exterior podem ter 

responsabilidade com o território de origem e ser bem informados sobre a política local. 

Porém, a partir do momento em que a soberania popular requer que as pessoas sujeitas 

as leis devam participar da elaboração das mesmas por meio do voto e diante do fato 

que os Estados ainda são geograficamente limitados em termos da jurisdição das leis, 

“democratic states generally have good reasons to restrict participation in the political 

process to those who reside within their territorial borders"581

 

.  

É preciso ter claro também que o direito ao voto atende a interesses estratégicos 

do país de origem dos emigrantes. “En mayor medida importa mantener su interés por 

las cosas de España y afianzar los vínculos de comunión con la patria distante”582

 

. Além 

disso, participar das eleições na terra natal é uma forma de reconhecimento, de tornar 

esse cidadão ausente presente. As pessoas deixaram de ter poder de decisão porque 

foram obrigadas, na maior parte dos casos, a deixar o país de origem por necessidades 

econômicas, políticas e sociais. Como explica Michael Tager perder a voz política 

parece uma pena adicional a ser suportada, que quando sob ameaça gera protestos de 

diferentes setores no exterior. As declarações do Conselheiro de Presidência da Xunta 

de Galicia, Mendez Romeu, a Europa Press, afirmando que somente os contribuintes 

deveriam votar foram consideradas reducionistas e ultrapassadas.  

A Galiza completa non está formada por apegados e emigrados, 
senon que é unha realidade diaspórica, como a de Irlanda ou a do 
povo xudeu. Non é cousa dun pasado que haxa que deixar atrás, 
senon dun futuro que hai que construir.  (...) Galiza é unha realidade 
da política, da economía, da sociedade e do sentimento. Por iso é 
unha realidade humana. E por iso non se pode reducir, como 
pretende o señor Mendez Romeu,  a “os contribuintes.583

 
 

Peter Spiro argumenta que na era da globalização, marcada por 

relacionamentos cada vez menos dependentes da base territorial, é natural que os não 

residentes possam ter o direito de participar das decisões políticas do país de origem.  

 

                                                           
581 TAGER, Michael, op.cit., p. 3. 
582 ESTÉVEZ, Jose Lois. “Justa distribución del sufrágio como poder”. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galícia, 1995, p. 100. 
583 PÉREZ-BARREIRO NOLLA, Fernando.  Ataque oficial á Diáspora galega. Vieiros. 13/03/2006. 
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In addition, home-country domestic and foreign policies can influence 
how expatriates are perceived and treated in their host countries, 
giving them a stake in home-country election outcomes.584

 
  

O índice de votação entre os emigrantes tende a não ser alto, e aqueles que 

optam por votar tendem a ser bem informados. Spiro acha, entretanto, que quando há 

uma grande população politicamente ativa na diáspora, há o risco de os 

eleitores expatriados dominarem os resultados da eleição.  

 

In such cases, he argues not for complete disenfranchisement but for 
"asymmetric representation" of expatriates, perhaps through their 
underrepresentation in legislative allocations, which would also 
reflect their diminished interest in electoral outcomes compared to 
that of residents 585

 
.  

Nesse cenário, segundo ele, caberia formas de restringir a participação para não 

minar a legitimidade democrática. É preciso que a legislação se adapte a cada caso. A 

Itália tem cerca de 58 milhões de habitantes e quase 60 milhões de descendentes pelo 

mundo.  A situação estará sob controle enquanto apenas uma pequena parte tiver a 

cidadania italiana e manter uma ligação política com o país. Essa preocupação também 

está na pauta de alguns setores da sociedade galega.  

 

Paralelamente à diminuição dos votantes no país, aumenta os do exterior. De 

acordo com informações do CERA, o crescimento da participação da Galícia exterior 

nas eleições se deve a aprovação de leis de ampliação do direito ao voto, que permitem 

que netos de emigrantes possam participar dos pleitos. Nas eleições de 2005, votaram 

40,4% dos galegos da diáspora com direito a voto, o que representou aumento de 80% 

em relação a 2001.  

 

La participación en la provincia de A Coruña asciende al 41%, que 
representa un incremento del 76% respecto a los votos emitidos en 
2001; en Lugo, ya votaron el 44,6% de los residentes ausentes, el 
87% más que hace cuatro años; en la provincia de Ourense votaron el 
36,9% de los inscritos en el Cera, que representan el 89% más de los 
que votaron en las anteriores autonómicas; y en Pontevedra, el 40% 
de los emigrantes con derecho a voto, que supone el 77 de los que 
emitieron su papeleta en 2001. 586

                                                           
584 SPIRO, Peter e TAGER, Michael, op.cit., p.3. 

  

585 Ibid., p.4.  
586 El decisivo voto de los emigrantes. 26/06/2005. “Elmundo.es”. Disponível em: 
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Em 2009, a participação exterior aumentou em 30 mil pessoas em relação a 

2005. Entre os habitantes, o índice não para de decrescer. “En la actualidad (2009), hay 

casi tantos electores gallegos en la diáspora - 335.357- como habitantes en la provincia 

de Ourense - 336.000”587. Segundo dados de novembro de 2010, há 365.172 galegos 

inscritos no CERA.588

 

 

O aumento do número de eleitores fez surgir, em 2009, a campanha “Se resides, 

decides”, propondo a suspensão do direito ao voto dos cidadãos que vivem no exterior. 

As críticas a esse tipo de iniciativa, além, é claro, de se deter na questão da equivalência 

de direitos, trata também da perda “de reconhecimento pelos outros de seu lugar na 

memória coletiva e, por conseguinte, na vida social do país”589

 

. Considerando a 

importância da emigração na história da Galícia, Rivas escreveu:  

Que sexan galeguistas, mesmo persoas sobranceiras na cultura, os 
impulsores do manifesto é un dos contrasentidos que estamos a vivir. 
(…) O chamado voto emigrante non é un problema. É dereito de 
cidadanía. Un dereito que ninguén, dende unha ollada progresista, 
pode pretender capar. Outra cousa é a necesidade de reformar o 
sistema de votación. 590

 
 

 

Veja a proporção do voto exterior em cada uma das províncias galegas.  
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http://www.elpais.com/articulo/Galicia/reforma/electoral/deja/voto/360000/emigrantes/elpepiautgal/20110117elpgal_3/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/reforma/electoral/deja/voto/360000/emigrantes/elpepiautgal/20110117elpgal_3/Tes�
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Mapa 1. Fonte: Galicia Aberta: Plan Integral de Emigración591

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
591 Informações disponíveis no 
endereço:<http://www.galiciaaberta.com/files/plan_integral_emigracion_g_2011-2013_0.pdf> 
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Mapa 2. Fonte: Galicia Aberta: Plan Integral de Emigración592

 
 

                                                           
592 Idem. 
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Mapa 3. Fonte: Galicia Aberta: Plan Integral de Emigración593

 
 

 

                                                           
593 Idem. 
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Mapa 4. Fonte: Galicia Aberta: Plan Integral de Emigración594

 
 

 

4.4. Novas tecnologias: quebrando o conceito de perto e longe na Galícia 

 

As diásporas estabelecem conexões entre o global e o local, tornando mais 

próximas as múltiplas comunidades de uma população dispersa. E esse processo 

somente é possível como conseqüência da rapidez e do barateamento do acesso aos 

meios de comunicação.  
 
Stalker’s extensive study of migration remarks that “the proliferation 
of global communications has also reduced the ‘emotional distance’ 
for potential migrants by enabling them to keep in touch with this 
home country while away. 595

 
  

Além de diminuir as distâncias, as novas tecnologias permitem uma construção 

mais horizontalizada das relações de poder. As conexões transnacionais vinculadas às 

                                                           
594 Idem. 
595 STALKER, P. apud REIS, Michele, op.cit., p. 48. 
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diásporas não têm porque se articular primordialmente por meio de uma terra natal real 

ou simbólica ou mesmo em torno da idéia de origem ou regresso.  

 

Las conexiones descentradas, laterales, pueden ser tan importantes 
como las que se forman en torno de una teleología de origen/regreso. 
Y una historia compartida y vigente de desplazamiento, sufrimiento, 
adaptación o resistencia puede ser tan importante como la proyección 
de un origen específico. 596

 
  

Essa estrutura descentralizada fomenta a participação de novos membros e 

grupos, pressionando associações e governos, e aumentando a capacidade de 

transformar a agenda pública.  

 
Manuel Castells ha identificado una forma de organización y de 
intervención descentralizada y estructurada en red, característica de 
los nuevos movimientos sociales, que refleja y contrarresta la lógica 
en red de dominación presente en la sociedad de la información.597

 
  

Nesse novo cenário, várias comunidades virtuais são criadas com o objetivo de 

promover a cultura e o encontro de galegos e descendentes espalhados pelo mundo. Os 

sites reúnem informações sobre a história e a cultura da região e conclamam todos a 

lutar pelos seus direitos, facilitando informações importantes. A popularidade da rede 

também democratiza o acesso a informações sobre ações do governo destinadas aos 

emigrantes. Entre esses sites está o portal “Galiciaaberta.es”, que notícia vários tipos de 

programas, aproximando-se dos emigrantes.  

 

Uma das principais comunidades virtuais é “Fillos de Galicia – A Comunidade 

Virtual Galega.”598 Criado em 1997, e aglutinando cerca de 7 mil membros599

                                                           
596 CLIFFORD, James, op.cit. p. 306. 

, o site 

reúne informações sobre vários temas de interesse da comunidade: questões ligadas ao 

voto, direitos, projetos sociais, história, culinária, pontos turísticos, origem de 

sobrenomes etc. Também é constante o recebimento de mensagens solicitando 

informações sobre parentes e amigos e/ou sobre as características culturais da região dos 

597 JURIS, Jeffrey S. “Movimientos sociales em red: movimientos globales por uma justicia global” in 
CASTELLS, Manuel (coord.). La sociedad red : una visión global. Madrid: Alianza Editorial, 2006, 416. 
598 O site foi criado em 1997 e reúne cerca de 7 mil membros espalhados, nessa ordem, por Argentina, 
Espanha, Brasil, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, México, Cuba, Chile, França, Suíça, Peru  etc . 
Disponível em: < http://www.fillos.org> 
599 Os países com mais membros são Argentina, Espanha, Brasil, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, 
México, Cuba, Chile, França, Suíça e Peru. Disponível em: < http://www.fillos.org> 
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pais e avós, sinalizando a dificuldade que muitos tinham/tem de acessar esses dados.  

Como afirma Ana Miranda Paz, “ainda há muita gente no exterior inconsciente da sua 

galeguidade, conseqüência do desarraigamento, da perda do patrimônio material e 

imaterial do seu legado cultural e vivencial”.  

 

Outro site na mesma linha chama-se “Galicia Espallada”600. Criada em julho de 

2002, em Buenos Aires, a página recebeu reconhecimento das associações galegas 

locais, da Xunta de Galicia e do Consello da Cultura Galega. O projeto começou 

quando o casal Mónica Suárez Groba e Ulises Pimentel Viaño, descendente de galegos, 

decidiu criar um espaço para dar mais visibilidade à cultura galega e, ao mesmo tempo, 

permitir a comunicação com emigrantes e descendentes espalhados pelo mundo, 

trocando experiências e conhecimentos sobre a região. “Galicia Espallada es un sitio 

hecho con amor y orgullo de la cultura, la lengua y la idiosincrasia gallegas; un sitio 

pensado para reunir a todos los gallegos esparcidos por el mundo”601

 

. O projeto é um 

exemplo de iniciativa que surge sem apoio governamental, contribuindo para a inter-

relação entre emigrantes, agregando novos integrantes, problemáticas e reivindicações, 

descentralizando o discurso sobre a Galícia. 

 
Figura 14. Imagem do site “Galícia Espallada” que mostra as áreas do mundo com mais acessos ao site 

 

 

                                                           
600 Outros sites que seguem a mesma linha são “Planeta galego - A voz e a ollada da nosa diáspora” 
(http://planetagalego.blogaliza.org/) e “Galicia para el mundo” 
(http://www.galiciaparaelmundo.com/blog/) 
601 Galicia espallada la Web que quiere acercar la cultura gallega a los emigrantes en todo el mundo. 
Viernes 30 de mayo, 2008 
Fuente: Galicia Para el Mundo 

http://planetagalego.blogaliza.org/�
http://www.galiciaparaelmundo.com/blog/?p=173�
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Para contar a experiência do site “Fillos de Galícia”, seu fundador, Manuel Casal 

Lodeiro, filho de galegos emigrados a Bilbao (Pais Basco), escreveu o livro “O papel da 

internet na conservación da cultura e identidades galegas entre os descendentes dos 

emigrantes”, ganhador do Premio Galeguidade 2003 na categoria ensaio e trabalho de 

pesquisa. Na obra ele explica que um dos seus principais objetivos foi atrair as gerações 

mais jovens, para não deixar o vínculo com a Galícia se perder. Essa preocupação 

também faz parte da agenda do governo, que tem realizado políticas específicas para 

essa faixa etária.602

 

 Para Fernando Perez-Barreiro Nolla, entretanto, o sucesso dessa 

ação não depende somente de políticas destinadas aos jovens da Galícia exterior. É 

preciso criar projetos que tornem a história e a importância da emigração conhecidas 

pelas novas gerações.  

É probable tamén que as xeracións galegas mais novas, un pouco 
mais alonxadas da emigración tradicional, amosen actitudes tinxidas 
de preconceitos proprios de outras comunidades da península, no seu 
imaxinario do exterior, e sobre todo da América Latina. Curioso 
exemplo de cómo a facilidade das comunicacións cuase instántaneas 
non sempre aumenta a comprensión. E revelación da urxencia de non 
deixar perder ventaxas da diáspora e dinamizar a conciencia 
colectiva do pobo nestes eidos.603

 
 

Aurélio Portugal está de acordo e diz que é preciso dar visibilidade ao tema para 

não criar uma distância entre a diáspora e as novas gerações.  

 
Porque a xente nova comeza a non saber nada da emigración, comeza 
a verse como unha cousa de vellos xa pasada e que non interesa. Eu 
creo que ese é o reto que temos no noso tempo: facer de nexo diso que 
seguirá vivindo pero que a xente ve como pasado. 604

 
 

Para entender melhor quem é o público que freqüenta “Fillos de Galícia”, o site 

promoveu duas pesquisas. A primeira delas, realizada em oito de março de 2003, 

revelou que a relação com a Galícia segmentava-se da seguinte forma: galegos (156), 

filhos (469), netos (409), bisnetos (60), remotos (17) e outros (25). Ainda que a 

pesquisa não tenha valor científico, é uma pequena mostra de que interesse pela região é 

suficientemente forte para manter a participação dos netos em números próximos ao dos 

filhos. A segunda enquete ficou no ar entre os dias 4 e 22 de outubro do mesmo ano e 
                                                           
602 Entre os programas está a distribuição de bolsas de estudo, realização de intercâmbios e 
acampamentos, que reúnem na Galícia adolescentes de todas as partes do mundo. 
603 PEREZ-BARREIRO NOLLA, Fernando, op. cit. 
604 MIRAS PORTUGAL, Aurelio, op. cit.  
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buscava identificar o impacto do site na relação dos descendentes605

 

 com a Galícia. O 

resultado foi o seguinte: 

 Muito Bastante Pouco Nada 

Fillos contribuiu para 

que você se sinta 

mais galego? 

40,32% 40,32% 13,71% 5,65% 

Ampliou o seu 

circulo de 

conhecidos e 

amizades galegas ou 

oriundas da Galícia? 

18,55% 18,55% 37,90% 24,19% 

Ajudou a conhecer 

melhor ou aprender o 

idioma galego? 

24,19% 42,74% 29,03% 4,84% 

E a cultura galega em 

geral? 

29,84% 45,16% 20,97% 4,84% 

E a história da 

Galícia? 

26,61% 48,39% 18,55% 7,26% 

E a gastronomia e 

costumes populares? 

25,81% 44,35% 24,19% 6,45% 

Estar em contato 

com as notícias e a 

atualidade galega? 

41,94% 39,52% 13,71% 5,65% 

Tabela 4. Fonte: O papel da internet na conservación da cultura e identidade galegas entre os descendentes dos 
emigrantes. P. 72. 

O resultado revela a importância desse tipo de espaço para a troca de 

informações e para ativar determinados comportamentos, experiências e memórias. O 

fortalecimento da diáspora relaciona-se com o envolvimento e a participação de pessoas 

e grupos que criam uma relação entre si sem passar, necessariamente, pelas vias 

governamentais. O conhecimento sobre a cultura e os problemas da região, e a 

identificação com determinadas causas como próprias, pode levar à necessidade de 

auto-afirmação e a fazer com que o abraçar essas características seja mais do que 

partilhar uma história. A evocação da memória se transforma de acordo com as 

circunstâncias e é sempre pautada por um objetivo.  

 

                                                           
605 As perguntas foram respondidas por 126 pessoas. 
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Lembramos menos para conhecer do que para agir, sublinham os 
autores modernos. Nessa perspectiva, a memória é menos um 
entender o passado do que um agir; impossibilidade, portanto, de se 
cogitar uma memória desinteressada, voltada para o conhecimento 
puro e descompromissado passado.606

 
 

Valorizar a identidade local e afirmar-se como membro de uma diáspora não 

significa, entretanto, aceitar políticas e regras oficiais sem contestação. Como afirma 

Hall, é importante distinguir entre recordação/saudade crítica nacionalista e visões 

nostálgicas.607

 

 Com o fortalecimento da democracia e as transformações conseqüentes 

da globalização não é mais possível traçar uma política que envolve milhares de pessoas 

de diferentes lugares com base em um discurso único. As necessidades específicas e 

pressões de diferentes ordens crescem na medida em que mais pessoas passam a se 

identificar com a diáspora. Na verdade, são as diferentes visões sobre uma questão que a 

tornam operativa e dão visibilidade ao debate.  

Muitas discussões travadas no site “Fillos de Galicia”608 mostram  as 

divergências entre os que vivem na Galícia e a emigração. Em maio de 2001, o escritor 

Franklin A. Blanco enviou desde Cuba uma mensagem respondendo a enquete: 

“Galleguidad? Que es eso?”. Na opinião dele existiria mais sentimento de galeguismo 

no exterior que na Galícia. “Hay, a veces, mas union en los gallegos de la diaspora que 

en aquellos en Galicia. Nuestra miras son diferentes.” 609

 

  

Em janeiro de 2002, “Fillos de Galícia” postou mensagem de um filho de 

galegos, nascido em Cuba, questionando justamente a política governamental para a 

emigração. De acordo com o jornalista Luís Menéndez610

                                                           
606 DE SEIXA, Jacy Alves. “Percursos de memória em terra de história: problemáticas atuais” in 
Bresciani, Stella e Naxara, Márcia. Op. cit., p.53. 

, as ações deveriam ser 

voltadas para àqueles em situação de penúria social, que não são sócios de nenhum 

centro por falta de condições econômicas, e acabam não sendo beneficiados pelos 

programas desenvolvidos pela Xunta de Galícia. Mesmo a divulgação via internet deixa 

607 CLIFFORD, James, op.cit., p. 307. 
608 O site foi criado em 1997 por Manuel Casal e reúne cerca de 7 mil membros espalhados, nessa ordem, 
por Argentina, Espanha, Brasil, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, México, Cuba, Chile, França, 
Suíça, Peru etc . Disponível em: < http://www.fillos.org> 
609A. Blanco, Franklin. Fillos de Galicia - Taboleiro de mensaxes.  Dia 14 de maio de 2001. Disponível 
em:<http://www.fillos.org/fillos/taboleiro/mensaxes/536.htm> 
610 O artigo foi publicado originalmente em <http://www.xornal.com> 

http://www.fillos.org/fillos/taboleiro/mensaxes/536.htm�
http://www.xornal.com/�
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fora um amplo grupo de pessoas, principalmente as mais idosas e sem condições 

econômicas.  
 

O emigrante galego en América hai moito tempo -non é de hoxe- que 
pasa situacións de desesperación económica, inasistencia social, 
abandono e incluso fame. Especialmente, e por esta orde, en Cuba, 
Arxentina, Brasil, Uruguai e Venezuela. Hai tamén algúns grupos 
sociais – menores - desfavorecidos na República Dominicana, 
Panamá e México. Estes galegos de orixe, que poden perfectamente 
chegar a un millón de almas, non son socios de Centro galego ningún, 
e non porque non quixeran senón porque, simplemente, non poden 
paga-las cotas. Os galegos que se acubillan arredor dos centros 
galegos son os de 'mellor pasar' e, aínda por riba, son os receptores 
das axudas - cada vez máis cuantiosas - da Xunta en orde de 
subvencións, viaxes, reencontros, campamentos etc...Este marco de 
actuación supuxo a creación progresiva dunha trama de favoritismos 
que se foi convertendo nunha rede tentacular onde os beneficiados 
xiran sempre entorno os club sociais ou as mutualidades. 611

 
 

Cinco anos depois, em junho de 2007, Daniel Tomé Seoane, então presidente da 

comunidade virtual, defendendo a nacionalidade para os netos de emigrantes como 

forma de ressarcimento pelos males causados pela emigração, publicou uma crítica aos 

que se colocavam contrários a esse direito. 

 

Existe una deuda histórica con la emigración, eso solo lo pueden 
poner em duda los ignorantes que desconocen las raíces, las causas y 
los efectos de la emigración sobre Galicia y ya es hora de empezar a 
pagar esa deuda con la nacionalidad para todos los nietos.Aquí nadie 
se fue de turismo a América durante siglo y medio, querer dejar fuera 
de la nacionalidad a la mayoría de los nietos es volver a hacer las 
mismas cacicazas del pasado. Los abuelos y los padres que emigraron 
todos sabemos el nivel cultural que podían tener, hacer caer sobre su 
ignorância el no inscribir a sus hijos como españoles o renunciar a su 
nacionalidad española es volver a martirizar en la tercera generación 
a la sangre que ya sufrió en sus carnes la necesidad de abandonar 
una de las cosas que mas amaban, su tierra. La culpabilidad de la 
emigración no puede recaer sobre quien la sufrió, sino sobre quien la 
provoco, un Estado y unos políticos incapaces de cumplir la función 
esencial que tienen asignada, dar un trabajo y un sustento digno a la 
población que vive en su territorio.612

 
  

 

O emigrante Federico E. Avila Soto, que vive na Holanda, também questiona a 

existência de união entre a Galícia territorial e os galegos que vivem no exterior.  

 

                                                           
611Disponível em: <http://www.fillos.org/fillos/taboleiro/mensaxes/2012.htm>. Acesso em: 13 fev. 2009. 
612 Tomé Seoane, Daniel. Grupo de discussão do site “Fillos de Galícia”. Dia 29 de jun. de 2007.   
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Nunca Galiza está en condicións de acoller a seus emigrantes e de 
integralos na sociedade galega con proyectos que os dignifiquen e 
sepa aproveitar os moitos valores e conhecimentos adequiridos en 
sociedades máis desenvolvidas. Máis ben todo o contrario, vese ao 
emigrante retornado ou ós seus fillos coma a uns máis dos que veñen 
a "pedir"... é o sentido da caridade que certos gobernos e gobernantes 
dispensaron e dispensan a quén co seu sacrificio e aforros 
conseguiron revitalizar moitos sectores económicos que foron os 
motores dunhas millores perspectivas de futuro da sociedade galega 
e... española.613

 
 

 

4.5. Diáspora galega: cenário de disputas 

 

Para Stuart Hall, em qualquer tipo de diáspora é preciso analisar, antes de tudo, o 

que está em jogo política ou intelectualmente, tendo claro sempre que elas não podem 

mais ser reduzidas a um processo baseado unicamente na relação nação/Estado. Para 

compreender a forma como se delineia uma determinada diáspora é necessário verificar 

quais experiências negam, reafirmam ou marginalizam. “Las experiencias y los 

discursos de la diáspora están ligados entre sí, nunca libres de mercantilización 

(tampoco es la mercantilización el único resultado)”614

 

. Antes de avançarmos é 

importante relembrar como a idéia da diáspora galega começa a ser formada e avaliar o 

momento em que o governo passa a ser um ator importante nesse processo. 

Segundo Elena Pájaro Peres a emigração espanhola, e mais especificamente a 

galega, começa a ser denominada diáspora, ainda que com sentido distinto do atual, nos 

anos 1950, quando o regime franquista passa a utilizar a emigração como parte de sua 

política exterior. Buscava-se se aproximar dos emigrantes com o objetivo de garantir a 

remessa de recursos econômicos e, ao mesmo tempo, controlá-los politicamente como 

forma de transformá-los em um instrumento de representação política naqueles anos de 

isolamento, principalmente na América Latina.615

                                                           
613 E. AVILA SOTO, Federico. “Emigración galega a Europa”. Disponível em: 
<

 Com esse intuito, o discurso 

governamental valorizava o emigrante bem-sucedido e descrevia a emigração como 

uma contribuição da Espanha ao mundo.  Nessa construção a saída para o exterior não 

era uma decisão individual, e sim uma ação conjunta, uma missão do povo espanhol. É 

forjada uma identidade única e uma homogeneidade de ações, não há espaço para 

http://fisterras.soios.com/poemas/Emigracion_Galega_a_Europa.php> 
614 CLIFFORD, James, op.cit., p. 315. 
615PERES, Elena Pájaro. op.cit. 

http://fisterras.soios.com/poemas/Emigracion_Galega_a_Europa.php�
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avaliar criticamente as causas e as conseqüências da emigração nem para tragédias e 

sofrimentos. As dissidências internas em torno do tema não servem à construção de uma 

nação homogênea.  

 

Com a democratização do país e a entrada em vigor do Estatuto da Autonomia, 

em 1981, inicia-se um processo de fomento institucional à cultura local e aos elementos 

que constituem as bases da construção da nacionalidade galega. Nessa nova fase busca-

se transformar todas as redes de emigrantes no exterior em uma possível estrutura de 

apoio. A incipiente administração local precisava de parceiros para garantir a 

estabilidade e se fortalecer como um ator político dentro da Espanha. A diáspora passa a 

ser vista, então, como uma interlocultora importante, que pode servir de apoio a 

iniciativas políticas locais, atuar na defesa da cultura e ajudar a abrir caminhos para 

projetos empresariais em distintas partes do mundo, como pequenas embaixadas, e 

utilizando uma rede já existente, que não contou, em sua maioria, com recursos estatais. 

 

O ideal de homogeneidade continua presente, mas o objetivo agora é o de 

construir a nação galega. E os núcleos de emigrantes espalhados pelo mundo são 

incluídos nesse processo como atores importantes para o fortalecimento dessa 

identidade.616 Seus membros tornam-se representantes da galeguidade, mas agora, como 

disposto no artigo 7 do Estatuto de Autonomia, sob designação oficial. 617 Galeguidade 

é um conceito definidor de uma identidade comum: a de sentir-se galego e ter uma 

postura em defesa da cultura galega onde quer que se viva.  “Por isso, sentimos muito 

mais os laços familiares que os territoriais.” 618 Em outras palavras, como afirma o 

criador do site “Fillos de Galicia”, Manuel Casal Lodeiro, “ser galego não tem a ver 

com o espaço físico, ser galego é ter mamado a cultura, o idioma e a forma de ser dos 

galegos”619

 

.  

                                                           
616 “A contribuição da emigração ao movimento político e cultural do galeguismo está fora de toda 
dúvida”. NUÑEZ SEIXAS, X.M. apud VILLARES PAZ, Ramón. “Historia da emigración galega a 
América”. Santiago de Compostela, Xunta de Galícia, 1996, p.57. 
617 “As comunidades galegas assentadas fora de Galícia poderão solicitar, como tais, o reconhecimento da 
sua galeguidade, entendida como o direito a colaborarem e compartirem a vida social e cultural do povo 
galego”. O Estatuto da Galeguidade está disponível em: <www.xunta.es/estatuto> 
618 AMARELO DE CASTRO, Fernando. A galeguidade: um sentimento común. Santiago de Compostela: 
Xunta de Galícia, 1995, p. 127. 
619 Dia 25 de setembro de 2010. Fillos de Galicia no programa “Encontros” (TVG, Agosto de 2005). Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=uL-d5OUpX4s>. 

http://www.youtube.com/watch?v=uL-d5OUpX4s�
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Esse conceito ganha força no início do século XX com o Partido Galeguista. 

Seus membros consideravam que deveria ser garantida a participação daqueles que 

viviam fora do território na política do país, direito assegurado no estatuto da legenda. 

Com a vitória de Franco, em 1939, e a busca de uma unidade nacional e internacional 

em torno da Hispanidade, reprimindo as identidades locais da Espanha, esse conceito 

passa a ser utilizado, principalmente pelos intelectuais no exílio, como um contraponto 

em defesa da Galícia.620

 

 

Aqui neste contexto galeguidade é o que serve como elemento de união da 

diáspora. Por meio dela toda a comunidade galega, a territorial e a exterior, estaria unida 

em torno do mesmo objetivo, capitaneado pelo governo central, ainda que com 

participação das comunidades espalhadas pelo mundo. Assim como um projeto nacional 

não pode ser percebido nem como imposto nem como alheio621, um ideal de diáspora 

não pode ser construído sem a participação dos seus membros. Utilizando as palavras de 

Mario Grinszpan para descrever o processo de construção dos estados modernos, e 

guardadas as devidas proporções, pode-se afirmar que a estratégia governamental pós-

democracia, com seus altos e baixos, busca produzir um sentimento generalizado de 

pertencimento.622

 

 E isso inclui as comunidades no exterior.   

O termo aponta para uma idéia de enraizamento e permanência, mesmo que se 

refira a um movimento heterogêneo, e com muitas rupturas, como é a emigração. 

Servindo assim como argumentação tanto por intelectuais preocupados com a 

descaracterização cultural crescente quanto por políticos que aprenderam com a escola 

franquista a manejar esse tipo de construção.  
 

Dessa forma suavizam-se as arestas e elimina-se qualquer resquício 
do poder contestatório que o conceito de galeguidade um dia teve, 
quando significou uma tentativa de evidenciar manifestações culturais 
que estavam encobertas pelo desprezo centralista das elites e que 
passavam por um movimento de franca desagregação623

 
. 

                                                           
620 Ver capítulo 2. 
621 RIQUER I PERMANYER, Borja de. “El surgimiento de las nuevas identidades contemporâneas: 
propuestas para una discusión” in GARCIA ROVIRA, Anna Maria (ed.).  Espana ¿nacion de naciones? 
Madrid, Marcial Pons Historia, 2002, p. 52. 
622GRYNSZPAN, Mario. Memoria, história e identidades nacionais, 2007, p. 2. 
623 Ibid., p.339. 
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A diáspora galega foi sendo articulada ao longo dos anos por meio de 

associações diversas fundadas com o objetivo de oferecer apoio ao emigrante no 

exterior. Muitas delas apoiavam ações políticas, mas não era seu objetivo primeiro. 

Além disso, esses centros realizavam suas ações de forma independente, pois, ademais 

de uma possível divergência de pensamento, não havia meios para promover a união 

entre elas. Quando o governo se aproxima dessas estruturas a posição começa a se 

inverter. O poder central passa, então, a estabelecer quais associações representam ou 

não a galeguidade, ponto determinante para a concessão de recursos financeiros.  E esse 

processo de centralização se dá também por outras vias. Para participar das instâncias de 

decisão, como a Comissão Delegada do Conselho624, é preciso estar associado a algum 

centro. Não há como atuar de forma independente, simplesmente pelo fato de ser galego 

ou descendente e ter interesse pelo tema. 625

 

 

O envio de recursos para os familiares, a criação de associações e a manutenção 

da cultura não significa que se esteja de acordo com as políticas de Estado. Mesmo o 

apoio à realização de movimentos políticos no exterior não é sinônimo de uma 

automática concordância com a política desenvolvida  pelos governos autônomos pós-

autonomia. “Thus, although it is widely held that homelands and diasporas maintain 

intimate familial relations, we need to examine other indications that actually those 

relationships are far from being idyllic”626

 

. 

4.6. Esquecendo as diferenças 

 

Para entender de que forma essa relação é construída é preciso ter claro que a 

diáspora é um discurso político que objetiva determinados fins. Por isso, as diferenças 

são colocadas em segundo plano em nome de uma representação mais estável. Não por 

acaso Floya Anthias afirma que as diásporas recorrem à ideia “que há uma natural e não 

problemática comunidade orgânica de pessoas sem divisões ou diferenças, dedicadas 

aos mesmos projetos políticos”627

                                                           
624 Cabe a ela assessorar a administração autônoma na execução de ações a favor da Galicia Exterior.  

. As diásporas somente podem ser constituídas se 

indivíduos diferentes estiverem inclinados a se identificarem, ao menos em parte, com 

625 Como visto no capítulo 3, integram essa comissão um representante do Centro Gallego de Buenos 
Aires, um da Casa de Galicia de Montevídeo, além da Espanha, Europa e Américas, quatro por 
localidade, desde que todos estejam inscritos no Registro de Comunidades Galegas.   
626 SHEFFER, Gabriel, op.cit., p. 26. 
627 TÖLÖLYAN, Khachig, op.cit.,p. 3. 
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uma comum imaginação de identidade e/ou diferença com os outros grupos. Assim, as 

diferenças internas em termos de subjetividade, gênero e classe são negligenciadas ou 

ainda ocultadas.  

 

Como afirma Tzevtan Todorov, a construção de uma representação passa por 

escolhas e combinações peculiares. Ela não reflete passivamente a natureza das coisas.  

 
Neste sentido, a cultura é a imagem que a sociedade tem de si mesma: 
assim, é essa representação que os indivíduos procuram identificar-se 
– ou da qual aspiram a libertar-se; mas ela não resulta 
mecanicamente dos próprios fatos.628

 
  

Seamus Deane, ao analisar a problemática irlandesa, afirma que toda a 

reconstrução da história e da identidade nacional é, ao mesmo tempo, uma 

interpretação, uma ficcionalização e um ato político629. Da mesma forma como uma 

diáspora é um recorte da realidade, uma tentativa de unir o disperso. 630

 

 

O uso da palavra tentativa não ocorre por acaso. Diásporas se nutrem em 

conjunturas históricas híbridas631, são construídas sob redes transnacionais e a partir de 

múltiplas relações, codificando práticas de acomodação e resistência. “En otras 

palabras, la identidad diaspórica es una identidad desagregada”632

 

. Essa percepção sobre 

as diásporas é presente muito anteriormente à globalização e ao transnacionalismo. 

In Greek-dominated, multicultural Alexandria, Jews retained links 
and loyalty to their homeland and Temple while also increasingly 
adopting the Greek language and Hellenic culture. It was in this 
bicultural, hybridizing situation that the term "diaspora" acquired 
many of the nuances of meaning it retains today, even as others have 
changed in the past three decades. 633

 
  

As diásporas podem, inclusive, passar a questionar governos e leis da terra de 

origem a partir do contato com o conjunto de direitos existentes nas sociedades de 

                                                           
628 TODOROV, Tzevtan. 2008, op.cit., p. 73. 
629 Verbete Estudios Irlandeses. Grand Enciclopedia de España, p. 229. 
630 “Não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe, gênero ou raça, uma 
cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural, para representá-los todos como pertencendo à 
mesma e grande família nacional”. HALL, Stuart, op.cit., p. 59. 
631 CLIFFORD, James, op.cit., p. 320. 
632 Ibid., p. 331. 
633KAVAZANJIAN, Christine. What is Diaspora? International Institute for Diaspora Studies. Disponível em:  
<http://www.diasporastudies.org/Whatis.html > 
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acolhimento. A forma como os galegos se inserem no mundo e mesmo a transformação 

da estrutura política local são influenciadas pelo contato com a realidade de Buenos 

Aires e Havana, por exemplo. Segundo Hall, na era da globalização e do intenso fluxo 

de pessoas e de informações, essa compreensão se aprofunda: não cabe mais falar em 

identidades rígidas.  

 
Esta superposición de las experiencias de frontera y diáspora, en la 
vida cotidiana de las postrimerías del siglo XX, señala la dificultad de 
mantener paradigmas exclusivistas en nuestros intentos de explicar 
las formaciones de identidad transnacionales.634

 
  

 

Homi Bhabha reitera essa argumentação e diz que o tempo homogêneo das 

comunidades nacionais “nunca puede borrar las discontinuidades y equivocaciones que 

surgen de las temporalidades minoritarias y diaspóricas”635. Paul Gilroy também 

questiona a ideia de uma identidade enraizada, supostamente autêntica, natural e estável, 

veiculada pelo pensamento nacionalista negro nos anos 1960. Segundo o autor, as 

populações negras formariam uma cultura que não pode ser identificada exclusivamente 

como caribenha, africana, americana, ou britânica, mas com todas elas ao mesmo 

tempo. “Trata-se da cultura do Atlântico Negro, uma cultura que pelo seu caráter 

híbrido não se encontra circunscrita às fronteiras étnicas ou nacionais” 636

 

. 

Nesse processo de afirmação de uma unidade toda a problemática real da 

emigração é afastada, pois ela não serve à construção política de uma diáspora. Os 

processos de saída envolvem situações de miséria, separação, sofrimento, abandono, 

injustiça, conseqüências inclusive oriundas da própria sociedade, como no caso galego, 

que não serão apagadas por um discurso de homogeneidade. Mas na fala política 

valoriza-se o que há em comum entre a Galícia territorial e a exterior e subestima-se as 

diferenças, sob o risco de não se conseguir manter a estabilidade nem as relações com as 

comunidades no exterior.  

 

Como afirma Nolla, quem mora por muitos anos fora de uma nação pode 

enfrentar o receio e a desconfiança de quem continua a viver na terra de origem.  
                                                           
634 CLIFFORD, James, op.cit, p. 302. 
635 Ibid., p. 323. 
636 GILROY, Paul. O Atlântico Negro. Modernidade e dupla consciência. São Paulo, Rio de Janeiro, 
Editora 34/Universidade Cândido Mendes – Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2001.  
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“Convén porén purgar eses sentimentos que son un antranco para unha política sana e 

positiva de relacións entre o interior e a diáspora”.637

 

 Considerando essa construção 

torna-se importante evitar processos de revisão que possam causar ruptura. A busca de 

um equilíbrio é fundamental para a manutenção da diáspora.   

A memória coletiva, como qualquer memória humana, opera uma triagem entre 

os acontecimentos do passado. Assim, o esquecimento é tão constitutivo da identidade 

quanto a salvaguarda das lembranças. A proclamação da unidade dos galegos no 

exterior pelos distintos governos é realizada com base no que há de positivo em um 

processo causado por uma tragédia social.638 Os galegos não foram expulsos de sua 

terra unicamente por questões alheias a sua sociedade, como o discurso político da 

diáspora, indiretamente, propõe. A saída também se deu pela problemática econômica, 

social e política da própria Galícia e pelo desinteresse de suas elites em transformar a 

realidade. Como afirma Ramón Piñeiro (1974) não é correto argumentar, como, às 

vezes, se faz que o atraso econômico de Galícia teve o Estado espanhol como o único 

responsável 639

 

.   

Como afirma Stéphane Michonneau, a memória é por essência uma luta política 

e sempre implica em esquecimento, como duas faces da mesma moeda.640 A emigração 

provocou uma traumática dispersão da população galega, e o custo humano desse 

processo foi muito alto641

                                                           
637 PEREZ-BARREIRO NOLLA, Fernando, op. cit. 

, mas a escolha política busca olhar mais para o futuro que 

para o passado. Ou melhor, utilizando as palavras de Jacques Le Goff, os sucessivos 

governos galegos optam por preservar do passado somente o que é útil ao presente e aos 

638 Isso se torna possível porque “O objetivo desses grupos não é tanto o conhecimento exato do passado, 
mas o reconhecimento pelos outros de seu lugar na memória coletiva e, por conseguinte, na vida social do 
país.” TODOROV, Tzevtan. 2008, op.cit., p. 75. 
639“Catalunha e País Basco souberam criar e desenvolver um nível econômico muito mais elevado que o 
da Galícia dentro de um mesmo estado espanhol, que não professa a esses países mais simpatia que a que 
possa professar a Galícia. Em troca, reparemos nisso: nem Catalunha nem País Basco buscaram sua 
prosperidade econômica pelo caminho da emigração. Reconheçamos que o atraso econômico de Galícia 
deve-se, mais que ao Estado espanhol, a carência de energias sociais próprias”. PIÑEIRO, Ramón. A 
emigración vista desde Galícia. Vigo: Galaxia, 1974, p. 99. 
640 MICHONNEAU, Stéphane, op.cit., p. 50. 
641 Em 1800, a população galega representava 10,8% do total espanhol; em 2005, o índice era de 6,3%.  
  LAGO PEÑAS, Ignacio e LAGO PEÑAS, Santiago, op. cit., p. 7.  
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tempos futuros.642 “Uma democracia se alimenta de presente e de futuro, e um excesso 

de devoção ao passado mina os fundamentos da democracia643

Do ponto de vista da civilização – como, aliás, da própria história -, 
deve-se proscrever a leitura maniqueísta do passado, ou seja, a 
redução de sociedades e culturas inteiras ao papel de carrasco ou de 
vítima

.  

644

 
. 

Busca-se administrar essas feridas por meio de discursos políticos conciliadores, 

ações de fomento à memória da emigração e políticas específicas para o coletivo que 

vive no exterior. Tal prática também norteia a política oriunda do governo central, como 

a aprovação do Estatuto da Cidadania Espanhola no Exterior e a Lei da Memória 

Histórica.645 Também os sistemas de pensão, de ajuda econômica, os programas de 

retorno a terra natal, as bolsas de estudo, os acampamentos e os cursos de galego fazem 

parte da mesma estratégia: reconhecer de alguma forma os problemas do passado.646

 

 

Além, é claro, de manter o senso de união.  

4.7. Novos atores, novos recortes 

 

O avanço do processo democrático aponta para mudanças na forma como se 

estrutura a relação entre as diásporas e o governo.  Como conseqüência dessa nova 

realidade as estruturas tendem a se tornar mais horizontais. Apesar das decisões ainda 

serem centralizadas a discussão sobre o tema limita-se cada vez menos somente à fala 

oficial. Nesse novo contexto, e fomentado pelos programas do próprio governo647, 

entram em cena novos atores, trazendo histórias distintas e pontos de vista diversos.  Na 

opinião de Ana Miranda Paz, a política do governo para a diáspora deve buscar se 

estruturar sob uma visão de rede e avançar sobre novos espaços.648

                                                           
642 TODOROV, Tzvetan. Los Abusos de la memoria. Paidós Ibérica. Barcelona, 2000. P.5. 

 Além disso, segundo 

643ELKANA, Yehuda apud LORIGA, Sabina. La tâche de l’ historien em La juste Mémoire. Lectures 
autour de Paul Ricouer.  ABEL, Olivier (coord.) Labor et Fides: Genebra, Paris, 2006, p.53. 
644 TODOROV, Tzvetan. 2008, op.cit., p. 76. 
645 Essas leis, inclusive, são as que permitem a representação de um maior número de pessoas no exterior 
no sistema político central e local, abrindo espaço para uma maior influência nas leis e projetos. Isso 
significa que existe uma maior probabilidade das políticas públicas atenderem as reivindicações das 
diásporas, pois elas aumentam seu poder com o direito ao voto.   
646 Claro está que as políticas são falhas, não atendem a todos e são pautadas por decisões que nem 
sempre contam com a opinião dos mais interessados, mas não nos deteremos nesse ponto. 
647 As campanhas realizadas pelo governo fazem com que novos públicos participem dos programas e 
passem a atuar de forma mais crítica em relação a essas políticas. 
648“Galiza non pode existir sen abordar a importancia do vencello diáspora-internacionalidade”. 
MIRANDA PAZ, Ana. A diaspora hoxe. A Galiza global. Diáspora galega e relacións internacionais. 
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ela, é preciso dignificar a diáspora galega de acordo com o princípio democrático da 

igualdade e com novas formas de tratamento institucional, como o direito à informação. 

“En definitiva, devolverlle á nosa cidadanía no exterior os seus dereitos”649

 

. 

Segundo Michel S. Laguerre, o estudo das políticas diaspóricas tem muito a nos 

dizer sobre o processo democrático dos países de abrigo, da terra de origem e sobre a 

força ou fraqueza das organizações políticas da diáspora.650

 

 As mudanças no cenário 

político galego, europeu e internacional influenciam a forma como essa política vem 

sendo desenhada. O governo galego, por exemplo, começa a considerar algumas novas 

perspectivas. Não se trata de pensar uma política que tenha como único intuito 

beneficiar os emigrantes e sim de uma mudança que visa a continuidade da relação com 

a diáspora, atualizando-a de acordo com a nova realidade, e, assim, podendo atrair 

novos parceiros.  

O Plan Integral da Emigración 2011-2013 busca responder a esse novo quadro e 

reverter um cenário marcado por entidades com públicos envelhecidos. Em razão disso, 

torna-se necessário fundir centros e pensar em novas formas de aproximação, pois elas 

“corren risco de desaparecer se non se reactivan as súas directivas, obxectivos e 

funcións na sociedade actual”651

 

. Seguindo essa diretriz o programa abrange cinco 

áreas: atenção socioassistencial, concepção e desenvolvimento da galeguidade, 

sociedade do conhecimento na diáspora, juventude e mulher, e atenção e planificação do 

retorno, que inclui a redação de uma Lei do Retorno, em fase de anteprojeto, e de uma 

nova Lei da Galeguidade, que tem como uma das metas acabar com a restrição a 

pessoas desvinculadas de centros associativos nos processos decisórios.  

Segundo Camba, é preciso fazer uma galeguidade de todos e para todos, 

explorar novos canais de comunicação intergeracional e introduzindo na emigração 

políticas desde o ângulo de interculturalidade e de gênero, sustentando que será “a 

                                                                                                                                                                          
“El Correo Gallego”.   Dia 27/11/2006. Disponível em: 
<http://www.elcorreogallego.es/indexServicios.php?idMenu=154&idNoticia=108558>.  Acesso em: 18  
de agos. 2008. 
649 MIRANDA PAZ, Ana, op. cit. 
650 S. LAGUERRE, Michel. Diaspora, politics, and globalization. Hamspshire: Palgrave Macmillan, 
2006, p.11. 
651 Santiago Camba presenta en Bos Aires o Plan Integral da Emigración 2011-2013. 
“Galiciaaberta.com”. 30.06.2011. Disponível em: <http://www.galiciaaberta.com/actualidade/santiago-
camba-presenta-en-bos-aires-o-plan-integral-da-emigraci%C3%B3n-2011-2013>. 
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mellor garantía para a supervivencia e adaptación á formulación social da Galicia do 

presente e do futuro”.  Dessa forma poderia não somente manter, mas como também 

promover, a comunidade simbólica galega, seu “poder para gerar um sentimento de 

identidade e lealdade”652

 

.  

Miranda Paz concorda e diz que para acabar com o uso político dos 

emigrantes653 é preciso, antes de tudo, institucionalizar a relação com a diáspora para 

impedir conotações político-partidárias e, assim, transformar um quadro “sen fronteiras 

administrativas pero coas fronteiras do descoñecemento e dos estereótipos”654

 

. 

Fernando Perez-Barreiro Nolla reitera esse argumento e crê que a diáspora deveria ser 

pensada como objeto de uma ação política persistente e de longo alcance, atuando com 

foco no bilateralismo e na reciprocidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
652SCHWARZ, Bill apud HALL, Stuart. 2002, op.cit., p.48.  
653“Posiblemente se non tivésemos dezaseis anos de goberno do PP dedicado a usar, a instrumentalizar e a 
‘minusvalorar’ a diáspora, convertendo moitos dos centros galegos en sedes partidarias e en lugares de 
captación de votos, non se tería hoxe unha visión negativa da diáspora. Así o puidemos comprobar con 
motivo das eleccións autonómicas pasadas, nas que se trasladou o problema político dun sistema electoral 
viciado aos emigrantes, ás persoas e non ao marco legal, o que supón unha instrumentalización diabólica 
dun problema que cómpre resolver: as garantías do voto.” MIRANDA PAZ, Ana, op. cit. 
654 Idem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciamos este trabalho procurávamos entender de que forma e com base 

em quais tipos de relações e estratégias políticas foi sendo construída uma imagem mais 

positiva da Galícia e de seus emigrantes. A idéia de uma Galícia moderna e dinâmica, 

zelosa de suas tradições e língua, e com emigrantes e descendentes orgulhosos de seu 

passado e terra natal não encaixava com o retrato de uma região pobre e oprimida da 

Espanha que expulsou milhares de habitantes entre os séculos XIX e XX.  

 

Tal quadro apontava para a positivação da imagem da Galícia e de seus 

emigrantes. A nova construção, no entanto, não parecia ser somente fruto da melhoria 

da realidade econômica e educacional da comunidade autônoma655, e sim uma escolha 

focada na busca de uma posição mais destacada no cenário espanhol e internacional656. 

Em um contexto democrático, que considera as diferenças culturais da Espanha, pela 

primeira vez as lideranças galegas podiam se pronunciar a partir de um fundamento 

político e jurídico próprio, ainda que dentro de certos limites657

 

. Nessa circunstância, a 

Galícia opta por encontrar formas de romper com o isolamento e a falta de visibilidade. 

A valorização e a relação mais próxima com a diáspora tornam-se parte importante 

dessa estratégia.  

Nessa nova fase os emigrantes ganham relevância, pela sua importância na 

história, na economia e no processo de afirmação da identidade galega. O governo 

autônomo aproveita a grande rede já existente para se aproximar desse coletivo. E com 

o objetivo de evitar dissidências, as sucessivas administrações da comunidade autônoma 

buscam valorizar algumas características da emigração e deixam outras em segundo 

                                                           
655 A comunidade autômoma tem um importante crescimento econômico com a entrada da Espanha na 
União Européia em 1986. 
656 Principalmente na relação com os países que receberam um contingente significativo de emigrantes. 
657 Resoluções importantes, como o Estatuto da Cidadania Espanhola Exterior e a Lei da Memória 
Histórica, são aprovadas pelo Congresso Nacional espanhol, não são de alçada local. 
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plano. O objetivo dessa escolha é justamente fortalecer os elementos que possam 

promover a união dos emigrantes, marcados por histórias e realidades distintas. 

 

Quando o tema é a emigração, por exemplo, as diferenças de interpretação entre 

os que ficaram na Galícia e os que a deixaram aparecem em inúmeros registros.658

 

 Os 

emigrantes bons para o status quo eram aqueles que retornavam à aldeia sem questionar 

a ordem estabelecida e que partilhavam o fruto do seu trabalho no exterior por meio de 

melhorias nos povoados. Apesar do papel fundamental dos emigrantes para o 

desenvolvimento da Galícia, a desconfiança em relação a eles persiste em muitos 

setores, como mostra o manifesto “Se resides, decides”, lançado em 2009 propondo a 

suspensão do voto aos emigrantes.    

Como lidar com essa realidade quando se objetiva construir consensos em torno 

da defesa da Galícia? Ressaltando a homogeneidade de valores. É nesse contexto que a 

galeguidade ganha peso. O conceito passa a fazer parte da agenda de líderes com 

diferentes ideologias e a nortear o desenvolvimento de políticas públicas. Nesse 

discurso os emigrantes nunca teriam deixado de se sentir galegos, jamais teriam 

esquecido a terra natal, mesmo sob todas as adversidades, mesmo que em alguns 

momentos preferissem omitir tal informação, ou abraçassem outras culturas por razões 

diversas. A galeguidade serve como elemento de união de todos os galegos, 

independentemente da época, lugar e razões que os levaram a emigrar. Assim, todos são 

iguais, vivam ou não no território659

 

. 

A partir dessa constatação seria preciso encontrar fórmulas para fortalecer a 

galeguidade daqueles que já têm uma ligação com a terra natal e, ao mesmo tempo, 

despertar esse sentimento onde ele estava fraco, adormecido ou até conscientemente 

inexistente660

                                                           
658 Como demonstrado no capítulo 1. 

. Despertar que se busca com uma variedade de programas culturais, 

educativos e assistenciais. E que é reforçado com a aprovação de regulamentações 

659 Como afirma Manuel Fraga: “É dessa Galícia total, mais humana que geográfica, da que emana com 
força a galeguidade como fórmula de vida única e de entrocamento em um mesmo sentido comunitário”. 
CORES TRASMONTE, Baldomero, op. cit., p. 10.   
660 “Aínda hai moita xente no exterior inconsciente da súa galeguidade, consecuencia do desarraigamento, 
da perda do patrimonio material e inmaterial do seu legado cultural e vivencial”. MIRANDA PAZ, Ana, 
op. cit.  



238 
 

 
 

jurídicas locais, como a Lei de Galeguidade, e federais, como o Estatuto da Cidadania 

Espanhola no Exterior e a Lei para a Memória Histórica.  

 

Esse conjunto normativo reconhece os emigrantes e seus descendentes como 

cidadãos, reforçando a relação com a Galícia ao dar mais amplo acesso aos sistemas 

previdenciário e educativo e, principalmente, ao voto. A aprovação das leis, ao 

estabelecer quem está legalmente inserido na comunidade661

 

, também tem papel 

fundamental na promoção da idéia de pertencimento, pois mais do que afirmar origens 

históricas, por meio delas decide-se qual será o recorte de futuro desejado. 

A galeguidade, construída neste contexto, não é excludente. Ela aposta na 

igualdade entre todos os que partilhem interesse pelas questões galegas. Tal construção 

abarca a idéia de que podem existir, no exterior, “pessoas mais galegas” do que as que 

vivem no território.662 Há galegos por nascimento e por aprendizagem, em Buenos 

Aires, Caracas ou Zurique. E para que esses laços não se rompam, e novas pessoas 

possam ser “conquistadas”, o governo julga necessário estabelecer políticas específicas 

cada vez mais atentas aos laços e diversidades desse grupo. A diáspora é um dos 

interesses estratégicos da Galícia, mas para muitos descendentes é apenas uma opção 

entre algumas possíveis, sentimentais e econômicas. 663

 

 

O discurso da homogeneidade é uma decisão de ordem política. Ela serve ao 

propósito do governo de construir uma identidade para além do território, e nesse 

                                                           
661 Ver WALZER, Michael. “Esferas da Justiça - Uma defesa do pluralismo e da igualdade”. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003. 
662 “Cómpre tamén empezar a transformar conceptos anquilosados como o de ¿Quen é mais galego?: o 
que reside en Cuntis ou o que reside en Andorra por necesidade económica; o que reside en Bouzas ou o 
que reside en Bruxelas e le a prensa galega diariamente, está inscrito no CERA, e vén cada dúas semanas 
á súa terra; o que escribe en galego en Buenos Aires e mantén viva a súa inquedanza cultural (esa nova 
diáspora cibernética que está moi viva e que se converte noutra maneira nova de relación que vive 
paralelamente ao tecido asociativo dos centros galegos), ou o veciño da Coruña que manda cartas en 
castelán a ‘La Voz de Galicia’”. MIRANDA PAZ, Ana, op.cit.   
663 “Para la diáspora, Galicia es una opción. Es una de las muchas posibilidades que tiene para establecer 
lazos sentimentales o económicos. Un descendiente de tercera o cuarta generación es, en primer lugar, 
‘brasileiro’ o ‘mexicano’, identidades que incluyen, por definición, referencias a múltiples culturas 
europeas entre las que Galicia es simplemente una más. Sus intereses económicos, sus expectativas 
profesionales, están vinculadas a los intereses y expectativas de Brasil o México. Un descendiente de 
gallegos en cualquiera de los destinos tradicionales es muy probable que tenga entre sus familiares a 
algún italiano, o un judío ruso, o un irlandés. Es decir, ni siquiera sentimentalmente Galicia tiene que 
aparecer como la referencia principal. Una referencia, por cierto, no especialmente atractiva hasta no hace 
tanto tiempo. Galicia era el país de la miseria de la que hubo que escapar”. SANTIAGO, Tino. Lo que el 
voto emigrante no deja ver. Xornal.com. Disponível em: 
<http://clasica.xornal.com/article.php?sid=200901270044220017 >. Dia 27 de jan. de 2009. 
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processo não há espaço para diferenças, rancores e vinganças. Por isso, a opção por 

fazer um recorte dessa realidade, conhecida, e valorizar a resistência dos emigrantes que 

conseguiram progredir materialmente mesmo tendo partido de uma situação de miséria. 

Para os que não conseguiram alcançar os mesmos resultados, são criadas as políticas 

sociais, uma resposta institucionalizada, que diminui a chance de conflitos, mas não 

nega a existência do problema. 

 

A democracia espanhola foi construída sobre pactos entre as forças sociais 

emergentes e aquelas identificadas com o regime autoritário664

 

. Com a autonomia 

galega a situação não foi distinta. Era preciso reunir forças que pudessem embasar essa 

nova construção local e transformar o que havia sido aprovado em 1981 em realidade, 

valorizando os pontos de equilíbrio e aproveitando as relações já construídas. Apesar 

das divergências, o cenário era propício ao estabelecimento de consensos, pois pela 

primeira vez Galícia tinha algum poder para desenvolver políticas específicas, 

consolidando um processo que vinha sendo desenhado, ainda que sob bases restritas, 

desde o fim do século XIX.  

E essa diretriz política autônoma constrói suas bases em um contexto marcado 

por movimentações de valorização identitária, formação de redes transnacionais, 

crescimento econômico provocado pela entrada da Espanha na União Européia, mais 

facilidade de comunicação e transporte, e, principalmente, valorização das diásporas, 

indicando um novo modelo conceitual que se encaixava aos propósitos governamentais. 

Pois a existência de uma diáspora, além de mostrar que os emigrantes teriam continuado 

a manter uma relação afetiva com a terra natal, indicaria que a vontade de vinculação 

segue presente.   

 

As marcas negativas estão presentes a todo o momento no tema aqui discutido - 

nenhum povo deixa seu território de forma contínua sem uma razão contundente. No 

entanto, as elites governamentais entendem que para a continuidade da grande rede 

                                                           
664 “Não se pode menosprezar o contexto internacional, no qual países e partidos europeus, com 
predomínio da socialdemocracia, atuaram fortemente no sentido de apoiar um processo rápido e efetivo 
de transição e consolidação da democracia espanhola”. FLEURY, Sonia. “Democracia, descentralização e 
desenvolvimento: Brasil & Espanha”. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2006, p. 8.  
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ainda existente em 2011, cem anos após o início dos grandes movimentos emigratórios, 

as políticas públicas devem continuar a valorizar os elementos de união e de capacidade 

de realização dos galegos. 
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	É preciso considerar que as mudanças chegam com ritmo diferente às regiões centrais e às periféricas. E é claro que isso deve ser considerado ao analisar a falta de confiança na sociedade e nas instituições, assim como o medo de expor opiniões polític...
	Outro ponto importante para entender porque certos processos de democratização não têm um rápido resultado concreto deve-se à dificuldade de estabelecer em certas comunidades a ligação entre o significado político e humano de determinadas ações, tradu...
	Independentemente dos problemas e dificuldades a aprovação da autonomia possibilita a Galícia influir em seu próprio destino. Se nas primeiras etapas da descentralização a autonomia parecia ser, em muitos casos, um simples reflexo do que ocorria nas e...
	A diferenza do que acontecía hai vinte e cinco anos, as discusións da cidadania galega na rua, nos medios de comunicación e no seu Parlamento teñen incidência directa no seu benestar; somos os galegos e as galegas que definimos xa as políticas pública...
	As instituições são marcadas pela história, mas também moldam a política. As novas normas constitucionais e a aprovação de estatutos e leis específicas estimulam e até impõe uma nova forma de articulação política, contribuindo, assim, para mudar a man...
	A autonomia é mais que um instrumento de transformação da realidade econômica, política e social: ela serve também como base para a recuperação da auto-estima.255F  Segundo o historiador Justo Beramendi, a aprovação do Estatuto e a consolidação das in...
	En primer lugar, ha crecido mucho y rápidamente la minoría que considera que Galícia es una nácion y España un simple Estado, y se ha hecho mayoritaria la conciencia de una identidad gallega diferenciada que implica una lealtad compartida a Galicia y ...
	Una buena parte del libro “Follas Novas”, de Rosalia de Castro, publicado en 1880, es una denuncia de la emigración, en el mismo año aparece el mejor libro de Curros Enríquez “Aires d´a miña terra”, que es una protesta indignada contra todas las forma...
	El balance que se puede hacer de toda esa trayectoria que empeza com los provincialistas y acaba com los solidários es que el galeguismo tiene  un cuerpo de gigante con pies de barro. La importância dada por intelectuais (historiadores y poetas, basic...
	Neste particular cabe anotar o feito de que, frente á postura de desentendimento das formas de goberno que viñera sendo norma do galeguismo, aceptouse no programa do Partido, o réxime republicano e a subsidariedade da Constitución da República. Tal ac...
	Desde o início da Segunda República, em 1931, as autonomias espanholas vinham se desenhando, como parte da promessa de descentralização do novo regime. A Galícia cumpriu, em 1933, as duas condições impostas pelo governo para adotar o sistema: aprovaçã...
	Quando se compara a votação do Estatuto de Autonomia de 1936 com o referendo realizado em 21 de dezembro de 1980, chama a atenção a diferença do número de eleitores que participaram do processo. Em 1936, teriam comparecido às urnas pouco mais de 1 mil...
	Los condicionamientos legales hacían prácticamente inviable que el Estatuto gallego del 36 fuese aprobado en el plebiscito que a este efecto se convocó aquel año, lo que obligó a los partidos que lo respaldaban a realizar una "operación" para que pudi...
	Segundo o autor, o Partido Galeguista, mesmo contrário a certas práticas, decidiu aproveitar o momento vivenciado em toda a Espanha para aprovar um documento que, dadas as condições regionais, com o sempre presente poder caciquil, não teria sucesso.
	La cuestión es que legalmente el referéndum no se podía ganar. La Constitución establecía que tenía que contar con el voto afirmativo de los dos tercios del censo electoral, lo que, a la vista de las enormes deficiencias de éste y del abstencionismo t...
	Segundo a matéria “El santo pucherazo del 36”, como essa manobra ficou conhecida na época, considerou-se suspeito o fato das fotos dos jornais não mostrarem grandes filas nos lugares de votação, apesar da participação de 1 milhão de pessoas.  De acord...
	Segundo Beramendi o nacionalismo galego em 20 anos passou de ser socialmente muito minoritário a constituir a segunda força política do país. O autor lembra que entre 1978 e 1981 a maioria dos nacionalistas galegos não aceitava resignadamente a soluçã...
	Na Galícia, a riqueza, o poder e até a mensagem divina, via Igreja, se relacionavam com o castelhano. A ascensão social passava pelo domínio dessa língua e os que alcançavam algum posto importante muitas vezes abandonava o galego, por vontade própria ...
	Desde el momento en que el hombre de la calle considera que hablar gallego es “hablar mal” y hablar castelhano es “hablar bien”, nace un complejo de inferioridad que trae consigo la sustitución de la lengua materna por el castellano, si es que el “sta...



