
Galegos na emigración 

A emigración de galegos 

e galegas a América 

durante o século XIX e 

comezos do XX foi moi 

intensa. Facer as 

Américas era o soño de 

todos, pero non todos 

conseguína regresar á súa 

terra ricos . Algúns dos 

que si o conseguiron 

fixeron xenerosas 

doazóns aos seus pobos e 

aldeas de orixe para 

construír escolas ou 

mellorar a vida dos seus veciños. Rematada a Segunda Guerra Mundial cambiou o 

destino maioritario dos emigrantes galegos pois eran entón os países afectados pola 

guerra os que precisaban man de obra. Por iso os destinos xa non eran as repúblicas 

americanas senón os países da Europa capitalista. 

 

Para coñecer e valorar as dificultades polas que pasan todos os emigrantes, realiza unha 

entrevista a alguén que pasase por esta situación. Previamente confecciona un guión 

para que poidas facer, coas respostas, un informe no que recollas datos como: 

 

-Nome da persoa entrevistada 

-Razóns que a levaron a emigrar 

-A onde foi e que idade tiña cando emigrou. Fíxoo soa ou con outras persoas? 

-Que tipo de traballos realizou 

-En que condicións vivía 

-Que relación mantiña coa familia de Galicia 

-Cal era o seu obxectivo básico. Ata que punto conseguiu cumprilo? 

-Que valoración global fai da súa experiencia como emigrante? 

 

 
Para complementar o teu informe podes analizar e comentar os seguintes documentos, 

ademais de localizar relatos, poesías e pinturas de artistas galegos relacionados coa 

emigración: 

 

Advertencias sobre perigos da emigración ilegal 

De algún tiempo a esta parte, y con especialidad desde que el hambre, la peste y la 

falta de cosechas que afligieron a esta provincia, y en general a toda Galicia, hicieron 

más penosa y más crítica la suerte de sus infelices y honrados habitantes, se ha 

desarrollado una extraordinaria afición a la emigración a países extranjeros, y 



señaladamente a las repúblicas del continente americano. Desde los más jóvenes hasta 

los más ancianos, (...) se afanan por trasladarse a ellos, y sin reflexionarlo 

convenientemente y sin tener en cuenta para nada ni el constante estado de agitación 

en que se hallan las repúblicas americanas, ni las penalidades y sufrimientos a que tan 

deliberadamente se exponen (...) conveniente será que sepan los habitantes de esta 

provincia que los que emigran a tales países sufren de ordinario, no sólo en ellos sino 

ya en el tránsito, crueles e inhumanos tratamientos por efecto de los cuales sucumbe la 

generalidad; que van para ser vendidos y tratados lo mismo que los negros en un país 

muy lejano de su patria y en el cual ninguna protección se les dispensa por parte de 

nadie. 

Juan María VILLAR DE LA TORRE [Gobernador da Coruña]. Circular do Goberno 

Provincial. A Coruña, 7-VIII-1859. 

 

Emigración e fracaso 

O pai de Migueliño chegaba das Américas 

e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe 

festeiro. Migueliño sabía cos ollos 

pechados como era seu pai, pero denantes 

de saír da súa casa botoulle unha ollada ó 

retrato. 

Os americanos xa estaban desembarcando. 

Migueliño e a súa nai agardaban no peirao 

do porto. O corazón do rapaz batíalle na 

táboa do peito e os seus ollos esculcaban 

nas greas, na procura do pai ensoñado. 

De súpeto, avistou de lonxe. Era o mesmo 

do retrato, ou aínda mellor portado, e 

Migueliño sentiu por il un grande amor e 

canto máis se achegaba ó americano, máis 

cobiza sentía o rapaz por enchelo de bicos. Ai, o americano pasou de largo sen mirar 

para ninguén, e Migueliño deixou de querelo. 

Agora si, agora si que o era. Migueliño avistou outro home moi ben traxeado e o 

corazón dáballe que era aquel seu pai. O rapaz debecíase por bicalo a fartar. ¡Tiña un 

porte de tanto señorío! Ai, o americano pasou de largo e nin tan sequera reparou que o 

seguían os ollos angurentos dun neno. 

Migueliño escolleu así moitos pais que non o eran e a todos quixo tolamente. 

E cando esculcaba con máis angustia fíxose cargo de que un home estaba abrazando a 

súa nai. Era un home que non se parecía ó retrato; era un home moi fraco, metido nun 

traxe moi floxo; un home de cera, coas orellas fóra do chacho, cos ollos encoveirados, 

tusindo... 

Aquel si que era o pai de Migueliño. 

Alfonso RODRÍGUEZ CASTELAO. Cousas. 1934 

 


