Sen dúbida algunha, debemos imputar entre o
máis dinámico e con maior potencial da nosa
sociedade todas estas galegas e galegos que
están a marchar da Galiza no momento máis
produtivo da súa vida. Non é sostíbel unha
sociedade cada vez máis envellecida, agravado
pola perda desa poboación traballadora en
activo que representa o futuro da nación, xunto
ás crianzas e adolescentes que emigran ao carón
dos seus pais e nais, tal e como indicamos.
Un envellecemento e fraqueza demográﬁca
(acentuada por unha natalidade en mínimos
históricos) que se pode observar xa non na
exigua cifra de galegas e galegos con idade entre
20 e 39 anos, senón tamén se reparamos en que
na próxima década prevese un descenso relativo
do 2,7% da poboación até o 2031 (a día de hoxe
morren na Galiza 13.522 persoas máis das que
nacen; así mesmo, entre 165.000 e 200.000
habitantes causarían baixa no censo galego por
razón de idade; cifra esta última que se situaría
perto da poboación de toda a cidade da Coruña e
no duplo da poboación da capital galega).
Representando xa a poboación maior de 65 años
unha cuarta parte da poboación galega (desde fai
máis de 25 anos Galiza ten máis defuncións que
nacementos). Así, pois, pouco ten medrado a
poboación galega no último século e, mesmo ten
reducido a súa poboación nas últimas décadas
en base ás mortes naturais e á devandita
emigración.
En liñas xerais, o devalo demográﬁco galego é
moi gráﬁco se analizamos as cifras de habitantes
do noso país nos últimos cento vinte anos.
Obsérvese que Galiza contaba no ano 1.900 con
1.980.515 habitantes, experimentando un
importante medre ao longo da primeira metade
do pasado século XX, representando no ano 1.950
a nosa Terra 2.604.200 habitantes. Na segunda
metade do pasado século iríase estancando ese
medre, que en todo caso se consolidaría,
chegando Galiza no ano 1.991 a 2.720.445
habitantes fronte á cifra actual de 2.708.339... Xa
que logo, Galiza ﬁca cunha realidade

demográﬁca en caída libre desde 2010, e cunha
densidade de 92,18 hab/km² (e de 438,42
hab./km² a capital galega; no caso de Vigo, a
cidade galega máis populosa, de 2.686,47
hab./km². Repárese en que a Comunidade
Autónoma de Madrid conta cunha densidade de
802,4 hab./km² e de 5.215,8 hab./km² a súa
capital; Catalunya conta cunha densidade de
235,63 hab/km² e Barcelona de 15.866,95
hab./km² e Euskadi ten unha densidade de
300,33 hab/km² e Bilbao de 8.295,91 hab./km²).
Unha estampa que sitúa a Galiza, en apenas
unha década e media, nas cercanías da
realidade demográﬁca que tiña por volta de
inicios da década dos '40 do século XX, nos
inicios da ditadura franquista..., após o golpe
militar e os milleiros de baixas que este supuxo
(incluído o exilio...).
Non é sostíbel e non é viábel un país sen xente, e
non é sostíbel e viábel un país envellecido onde
as e os máis novos teñen que procurar lonxe da
Terra o seu sustento. Non podemos normalizar a
devandita sangría demográﬁca que sufrimos,
que só beneﬁcia ao capitalismo e os países máis
ricos (que atraen man de obra altamente
cualiﬁcada moito máis barata que a propia),
empobrecéndose a nosa rica Terra e abortándose
calquera futuro.
Diante desta emerxencia nacional cómpre
mobilizarse, sensibilizando antes de máis ao
conxunto da sociedade.
Desde VIA GALEGA, PLATAFORMA SOCIAL EN
DEFENSA DOS DEREITOS NACIONAIS DE
GALIZA lanzamos unha campaña monográﬁca
arredor desta sangría poboacional e as súas
derivadas. Porque non podemos ﬁcar quedos e
quedas diante desta crúa realidade,
traballaremos para denunciar o feito migratorio
e contribuír a súa reversibilidade de cara a
garantir o futuro da nosa nación.
Galiza, 6 de outubro de 2019
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A emigración galega.
Realidade pasada e presente
(...futura tamén?)
É incuestionábel a riqueza da Galiza. Quer no
plano ecolóxico, quer no plano xeográﬁco, Galiza
é unha das nacións que conta cun dos territorios
máis fértiles e produtivos de Europa. Malia o
cambio climático o noso país segue a demostrar
unha capacidade de resistencia extraordinaria.
Contamos cunha costa e un interior cheos de
potencial.
Con todo, milleiros de persoas foron marchando
da nosa Terra desde hai séculos. A coñecida
como “emigración galega” (forma normalizada
para referir o éxodo do noso pobo) é unha
realidade estrutural, que non garda relación
directa coa riqueza do noso chan e a capacidade
de traballo e produtiva das nosas xentes; senón
que ten a ver coa falta dunha realidade xurídico-

político-administrativa, é dicir, dun Estado, ao
servizo da nosa Terra e das nosas xentes. A
dependencia política da Galiza, en chave
colonial, ten posto o noso territorio e o noso
capital humano ao servizo de intereses
foráneos, nomeadamente da especulación
capitalista.
O maior ﬂuxo migratorio galego deuse no século
XIX, aínda que xa con anterioridade milleiros de
galegas e galegos marcharían lonxe da Terra. Os
países de América do sur, en expansión
económica (sobre todo na segunda metade do
XIX e primeira do XX), serían os que verían
chegar ás súas terras a maior par te de
compatriotas galegos. Cuba, Arxentina,
Uruguai…, mais despois tamén Estados Unidos

A lingua, a música, a historia, as tradicións e
festividades estarían presentes no marco da
comunidade galega no exterior.
Ao longo do continente americano, por exemplo,
crearían as galegas e galegos numerosas
agrupacións societarias (máis de 350 entre 1904 e
1936, por exemplo). Nestas procuraron manter
viva a súa orixe e identidade as e os seus
promotores e integrantes. No ano 1921 creouse en
Bos Aires a “Federación de Sociedades Galegas,
Agrarias e Culturais” para reunir a moitas delas,
sumando a milleiros de nacionais galegos (só o
Centro Galego da capital de Arxentina sumaba
120.000 asociadas/os). Centros aos que hai que
sumar os que se crearon en diferentes países de
Europa (actualmente suman máis de medio
cento), así como noutros territorios do mundo.
Realidade que desmente os tópicos sobre o
individualismo galego, amosando o arraigo e a
capacidade de organización mancomunada das
nosas xentes.
Xa que logo, a marcha da Terra non foi nin é unha
deserción identitaria (con independencia do grao
de consciencia nacional de cada quen);
demostrando esa rede societaria unha sorte de
resistencia fronte ao desvencellamento da
Galiza.

ou Canadá. No s.XX ao longo do continente
europeo milleiros de galegos continuarían o seu
éxodo (Suíza, Franza, Inglaterra... ; así como, a
nivel peninsular, Madrid, Barcelona, Bilbao...),
representando grandes beneﬁcios á incipiente
banca española e aos inicios da especulación
urbanística; dado que os aforros das e dos
emigrantes, xunto ao cambio de divisas, daría
lugar a un suculento capital que, pola contra, non
repercutía en favor da Patria desas/deses
emigrantes.
En todos e cada un dos países nos que asentarían
as e os emigrantes galegos, conformaríase unha
comunidade moi recoñecida, sobre todo no
mundo do traballo; demostrando, así mesmo, a
inmensa colonia galega de alén e aquén mar o
seu grao de capacidade organizativa e de vínculo
íntimo coa súa/nosa nación de diversas formas.

O presente (...e futuro?) da
emigración galega
Sexa como for, infelizmente, a emigración non é
unha realidade do pasado; fai parte do presente e
ameaza o futuro da Galiza.
Entre o 2008 e ﬁnais de 2017 emigraron desde
Galiza case 300.000 persoas, entre as que
marcharon fóra do noso territorio e do Estado
español e as que foron para outras localizacións
do Estado (deste total, case 94.000 persoas eran
inmigrantes que ﬁxeran da Galiza a súa Terra).
D e s d e o n o s o p a í s m a rc h a ro n a o u t r a s
localizacións do Estado (con nacionalidade
española) 158.581 persoas; pondo rumbo cara
outros países de fóra do Estado 41.924 persoas
(sen nacionalidade española marcharían 35.252
cara outros emprazamentos do Estado español e
58.664 cara outros países).
Na última década marcharon fóra do noso país,
deixando a península ibérica, arredor de 100.000
persoas. Algo máis do 70% destas e destes

emigrantes son naturais das provincias da
Coruña e de Pontevedra. Destes, a metade eran
menores de 40 anos. Exactamente, entre inicios
do 2008 até inicios do 2018 as mozas e mozos
galegos que emigraron fóra do Estado español,
de entre 20 e 39 anos, foron 47.105 persoas
(segundo datos oﬁcias estatísticos).
Destas miles de persoas, debemos volver pór o
foco especialmente na xente máis nova, futuro
de toda sociedade. Das case 50.000 persoas de
entre 20 e 39 anos que marcharon fóra da Galiza e
que non quedaron no territorio do Estado
español, algo máis de 18.600 eran mozos e mozas
(con pasaporte español) nacidas na maior parte
dos casos no noso país, e 28.500 mocidade que
ﬁxeron da Galiza a súa Terra nesa mesma franxa
de idade (na maior parte dos casos chegados a
Galiza antes da crise capitalista de 2008, quer en
solitario, quer cos seus pais ou chamados por
algún familiar). Unha franxa de idade que está á
baixa no conxunto da poboación galega, en cifras
históricas. De tal modo que tan só hai no país
208.740 persoas que teñen entre 20 e 39 anos;
téndose reducido nunha década esta franxa un
26,2%. Unha mocidade ben formada na Galiza na maior parte dos casos con titulacións
universitarias ou de formación profesional-, en
base ao noso ensino público, especializada en
diversos ámbitos do coñecemento, que está a
desenvolver as súas capacidades e
coñecemento lonxe da Terra.
Ás galegas e galegos expatriados de entre 20 e 39
anos de idade, así mesmo, hai que sumar en
especial ás perto de 22.600 persoas de máis de 44
anos que marcharon na última década da Galiza
en familia, en multitude de casos con ﬁllos, con
nenas e nenos ou adolescentes, que naceron,
e/ou se criaron e socializaron no país (entre o
2010 e o 2015 marcharon da Galiza arredor de
13.000 menores de 24 anos, dos que algo máis da
metade eran menores de 16 anos).

obxectivo, durante ou após a súa vida laboral, e
tendo logrado un mínimo aforro para, por
exemplo, a compra dunha vivenda ou a posta en
andaina, mesmo, dun pequeno negocio familiar).
Neste sentido, máis da metade das galegas e
galegos que marcharon na última década a
países de Europa e Estados Unidos, por exemplo,
aﬁrman descartar o seu regreso á Galiza.
Explícano en base á falta de perspectivas
económicas no país e a imposibilidade de teren,
en consecuencia, unha vida semellante na Terra
á que levan fóra da Galiza.

Á dureza do feito migratorio hai que sumarlle a
irreversibilidade do mesmo no tempo histórico
no que vivimos. E é que, a Globalización
capitalista fomenta a deslocalización da
produción, forzando a tal efecto apátridas, masa
obreira precarizada e alonxada dos vínculos e
redes familiares e sociais que poidan posibilitar
a mobilización de clase (noutras etapas as e os
emigrantes tiñan no regreso á Terra o seu

Como resultante desta sangría demográﬁca,
obtemos un patente envellecemento da nosa
poboación e o aumento de núcleos poboacións
sen habitantes (desertizándose grande parte do
rico interior do país, en perigosa situación de
abandono…), unha realidade insostíbel como
pobo a catro ou cinco décadas.

