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A DESPOBOACIÓN EN GAUCIA: PREOCUPACIÓN OU LÓXICA TERRrrORIAL.

PARTEV.

A DESPOBOACIÓN GALEGA A CONTRA CORRENTE: AS
NOVAS RELACIÓNS CAMPO-CillADE E AS VIVENCIAS DA

PERMANENCIA, O RETORNO E A REPOBOACIÓN.

Miguel MartÍnez López

Neste texto vou achegarme ó fenómeno da despoboación en Galicia dende
unha perspectiva fundamentalmente sociolóxica. Esta perspectiva indica só a mina
principal bagaxe de reflexión, pero, como se poderá apreciar, tamén se apoia e
informa, necesariamente, nas contribucións doutras disciplinas académicas.
Renunciarei aquí a teorizar as relacións entre os distintos enfoques en competencia
por comprender fenómenos coma o que nos ocupa. Sen embargo, non podemos
desenvolver un traballo coma este sen especificar primeiro que significa unha
concepción sociolóxica da despoboación. A isto se dedicará o primeiro epígrafe
deste capítulo. Basicamente, fiel se argumentará a conveniencia de distinguir entre
"espacios" (zonas despoboadas), "poboacións" (grupos sociais implicados) e
"relacións socioterritoriais" (procesos históricos de uso e transformación dos
distintos territorios por parte dun conxunto diverso, pero finito, de grupos sociais,
cuns recursos propios de conecemento, propiedade e organización).

En segundo lugar comparei un mínimo marco teórico para explicar, en
termos xerais, os procesos socioterritoriais de despoboación en Galicia. Como se
analiza noutros capítulos deste libro, é preciso determinar o particular e o xenérico
deses procesos en relación ó que ocorre nas rexións atlánticas europeas, no Estado
espanol e a partir das variacións acaecidas dentro do sistema capitalista en
expansión durante as últimas tres décadas. A mina tese, neste sentido, é que, en
efecto, en Galicia hai polo menos tres aspectos particulares que inciden
centralmente na súa historia despoboadora: I) as relacións "polarizadas" entre os
seus tipos de asentamentos predominantes (comarcas semi-industriais, litoral-
metropolitano e montaiia); 2) a intensa emigración ó resto do metrópoles do Estado
e fóra das fronteiras estatais, e 3) a situación nunha fase embrionaria da
contradicción "postindustrial" entre a continuidade do éxodo rural e unha relativa
desindustrialización urbana. Para a meirande parte das descripcións convencionais,
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este cadro pode simplificarse amosando o avellentamento poboacional e a feble
estructura industrial do agro galego. De aí se infire, multiplicando a miopía, que
nese diagnóstico as similitudes co resto de áreas rurais do mundo son manifestas.
Pola contra, ó meu parecer, as particularidades sinaladas son suficientemente
significativas para entender a despoboación galega dentro dun contexto máis
amplo: a asignación funcional ós seus distintos territorios e segmentos poboacionais
(especialmente ás mulleres e á mocidade) de relacións económicas e sociais
"postfordistas" (baseadas na alta mobilidade, precariedade laboral, consumo de
masas, extracción enerxética irreversible, industrialización agraria,
"descentralización" productiva, etc.). O que ocorre, como argumentarei despois, é
que este sutil e non sempre visible proceso avanza lentamente pero, como todo
control absoluto, ten as súas fendas inevitables e diversas oposicións sociais dende
as súas diversas estratexias de supervivencia (con continua emigración de xente
nova á cidade e co autoemprego "t1exible" da emigraci6n retomada, pero tamén
con simbioses de subsistencias dentro e f6ra do mercado, con algunhas tentativas de
repoboación rural por "urbanícolas desenganados" ou con resistencias organizadas
e loitas fronte á destrucción ecolóxica dos ricos ecosistemas galegos).

De pouco servirían esas premisas se non permitisen a verificación empírica e
o descubrimento, en coherencia con elas, de fenómenos sociais velados polos
discursos máis superficiais e oficiais. O terceiro punto do capítulo, pois, dedícase a
expofier os resultados iniciais desa busca. Dentro da discusión realizada co resto do
equipo de investigación sobre catro comarcas significativas en atravesar procesos
de despoboación en Galicia (Terra de CaldeIas na provincia de Ourense e Os
Ancares na de Lugo, sobre todo, ademais de parte da Terra Cha tamén en Lugo e O
Suído na provincia de Pontevedra), analízanse agora os discursos de dous
colectivos especialmente reveladores das dinámicas despoboadoras (mulleres
maiores que non emigraron e grupos "neo-rurais" de xente nova repoboadora)
nunha desas zonas (precisamente a do Suído, que se atopa na mellor posición
comunicativa con núcleos urbanos próximos e coa franxa litoral hiperurbanizada,
avantaxes todas elas que, sen embargo, non a libran de alifiarse con outras zonas de
montaiía nas tendencias socioterritoriais que atravesa). Non constitúen mostras
estatísticas representativas de todo o fenómeno social da despoboación, pero si son
colectivos que a viven centralmente, mesmo dende a "marxinalidade" que o resto
da sociedade lles asigna. O que confirman estas análises de caso é que as rupturas
xeracionais e de "saberes" nos modos de habitar as zonas actualmente despoboadas,
e que se vefien acentuando nas últimas décadas, tefien como consecuencia a
configuración dunha vida rural en progresiva desorganización, a urbanización e
industrialización parciais dalgúns dos seus ámbitos e a conxunci6n de dependencias
tradicionais (en transportes públicos, servicios, etc.) con outras novas
(esquecemento ou imposición administrativa, destrucción ecolóxica coa
sobreexplotación dos recursos naturais, decadencia de moitas relacións culturais,

crítica sustitución demográfica, etc.).

En consecuencia, se estas explicacións son certas, semella temerario ou
simplemente abusivo impofier políticas de desenvolvemento dende fóra que non .
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conten con estas realidades materiais e sociais. O que pretendo demostrar nesta
parte da investigación, pois, é que a despoboación en Galicia non se corresponde
cunha simple ausencia estatística de residencia habitual nas zonas despoboadas mn
coa súa carencia de indusúialización, modemización ou urbanización, segundo o
modelo que aplicado nas masiyas e problemáticas áreas melropoh.tanas.

Fronte a esa Corrente de interpretación predominante, coido que se pode ver
o proceso "a contracorrente". Por unha banda, argumentando que todo proceso de

emigración supón a reorganización social por eliminar, substituír ou atenuar as
distintas dominacións (económicas, ecolóxicas, culturais, políticas, etc.) que
experimenta a poboación rural -no seu lugar de orixe, primeiro, e no de destino,
despois- por parte das élites urbanas. Nese sentido, tanto en fases de forte
industrialización como nas de "desindustrialización", permanece a atracción urbana
de poboación na súa idade laboral máis activa, se ben, especialmente en Galicia, os
desprazamentos varían de destinos e de protagonistas en cada momento
(ultimamente poboándose máis as vilas semi-rurais ou semi-urbanas, por exemplo,
con bastante emigración de retorno), a parte de que tamén algúns centros históricos
das cidades se despoboan nas súas fases transitorias de reestructuración. Por outra
banda, non só esas análises van contracorrente das análises académicas
convencionais, senón que tamén o fan pola súa conta algunhas tendencias sociais.
En efecto, tanto a xente que emigrou, como a xente que se quedou, como a xente
que repoboa de novo as actuais zonas despoboadas, mantenen especiais vínculos
mutuos e, sobre todo, expresan con vigor que aspectos da organización social e das
fonnas de habitar e usar eses espacios se están a transformar profundamente. Son
vivencias que, con frecuencia, se contraponen a moitos dos proxectos institucionais
por reindustrializar ou desenvolver, segundo os padróns postfordistas, esas áreas. A
explicación de ambos os dous procesos, pois, proporcionarame fundamento para
soster a segunda parte da mina tese de que a despoboación, en tanto que
cuantificación de decadencia demográfica, non pode explicarse por si mesma,
senón que debe selo polas relacióhs entre "contextos" e "vivencias" que aquí
fonnulo.

1. UNHA CONCEPCIÓN SOCIOLÓXICA DA DESPOBOACIÓN. (Os
espacios turbulentos e as relacións socioecolóxicas).

"Só os peixes mortos seguen a corrente do río"

(Graffitti urbano anónimo)

"Entro no torbellino e salgo con el, sigo o camino da auga e non impono a
mina identidade sobre ela. Así é como floto. "

(Parábola taoísta: Lizcano, 1993)

Ante todo, fagamos uns breves apuntamentos epistemolóxicos. A socioloxía,
como unha máis das ciencias sociais, achégase á realidade a partir de Ires princípios .
entre os que está atrapada: o de explicación dos fenómenos colectivos (en
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continuidade co proxecto obxectivista das ciencias naturais), o de comprensión do
seu significado histórico e para os distintos grupos sociais (en contraposición ós
ideais de causalidade, racionalidade, neutralidade e predectibilidade das ciencias
naturais clásicas), e o de acción (os seus enunciados constitúen tanto observacións
como "tecnoloxías", modifican a realidade social dende o momento en que entran a
formar parte dela como "profecías" ou "medidas" de/sobre a sociedade) (Ibáfiez,

1985; Lamo, 1990).

Nese "triângulo das Bermudas", sen embargo, a vida non se para. Non só os
que viven da socioloxía necesitan inventar "conceptos" que "rompan co sentido
común" (Bourdieu et al., 1973) para flotar nesas turbulencias, senón que tamén o
resto da sociedade usa tamén "conceptos" do seu sentido común, entre outros
elementos, como flotadores. En realidade, ambos están feitos do mesmo material (a
linguaxe). As ciencias sociais, pois, non só tenen que partir do sentido común,
senón que non é fácil "rachar" con el e, ás veces, este corte ten consecuencias
prácticas opresivas, como cando a linguaxe técnica tan só trata de traducir e
imponerse á non técnica, e, por tanto, a quen a sustenta. A "ruptura co sentido
común" é máis un espellismo que a fuxida definitiva, polo vértice da ciencia
positiva, do triângulo maldito das augas turbulentas.

A investigación social, en definitiva, só pode ser reflexiva, non "obxectiva"
(-ista) nin "predictiva" (-ista) (nin moito menos "subxectiva" ou subxectivista):
define os seus "obxectos" de investigación sabendo que nese mesmo momento de
definición o que está creando é unha "relación entre suxeitos", entre os seus modos
de ver o mundo, que "reflicte"; e ese proceso de conceptualización supón tamén
unha acción, incrementando (se é que é dalgunha utilidade para a sociedade) as
posibilidades de solución de problemas ou de definición dos mesmos; polo tanto é
reflexivo o bucle creado entre distincións e accións, pero tamén é reflexivo o
proceso de entenderse e utilizarse mutuamente as linguaxes técnicas e as non
técnicas (Ibáfiez, 1991a). Por iso, dende a construcción do obxecto de investigación
ata as distintas formas .de verificación empírica das re1acións nas que se lle supón
condicionado, a socioloxía debería proporcionar "reflexividade" permanente sobre:
1) a xénese social da información que produce; 2) sobre os intereses dos grupos e
clases sociais ós que lles é útil esa información; e 3) sobre a validez relativa ou
absoluta das súas observacións da diversidade finita dos procesos sociais en cada
contexto significativo (Martínez, 1998).

Pasando xa ó obxecto concreto que nos ocupa agora, deberiamos partir,
pois, da base de que toda concepción sociolóxica da "despoboación" (ou do seu
contrario, a "poboación") padecerá todas estas axitacións descritas, a pesar de que
disciplinas como a demografía pretendan ocultalas (porque baixo as cifras
efectivamente rexistradas por ela, o resto de realidades sempre serân relativas ou
inexistentes) ou que filosofias políticas como o liberalismo pretendan salvala de
toda valoración moral (reducindo o fenômeno despoboador a mera consecuencia
lóxica da suma de vontades individuais egoístas que emigran ávidas por non perder
o carro da modemización). A continuación, pois, examinarei esta cuestión da
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necesidade de constrUír o obxecto teórico da "despoboación", en tres apartados
sucesivos. Primeiro, razoando en que medida se pode entender como "un proceso e
cambio". Segundo, facendo o propio con dous aspectos centrais dese proceso: as
migracións campo-cidade e os procesos de urbanización, tanto das mesmas cidades
como de grandes áreas rurais. Reservarei o terceiro subepígrafe para realizar a mina
proposta de distincións conceptuais relevantes neste tema e para concretar as

hipóteses de investigación.

1.1. A contextualización social dos procesos de cambio. (A memoria rural: do

arraigo á residencialidade).
"-E ese mundo que todos aqueles que pasaron pola Universidade ou que se

voltaron urbanícolas tendo ornes aldeás -fillos de labregos, ou fillos de

"terratenientes", ou fillos de peóns- ese é un mundo que se vai perdendo,
quedando atrás, na memoria. Un mundo do que progresivamente non se entende
nada, non se sabe nada, nada máis que cando explota así algunha que outra
noticia. Se te lembras, as folgas máis duras en determinados momentos da

Transiciónforon asfolgas que realizaron os labregos...

-Si, de Castilla-Duero, Navarra, La Rioja, Cataluna...

-Exactamente, todas aquelas movidas dos tractores... E naturalmente o
resultado foi que aquela organr"zacron que había entre esas xentes se foi
deteriorando absolutamente e todo quedou sumerxido na cousa dalgunhas

compensacións económicas e para de contar. (...)

-De moitos lugares se tenen que ir a traballar fóra, pero a súa casa segue
estando na vila, Cada vez isto se fai máis frecuente baixo modalidades

multiplicadas. Do arraigo pásase á residencialidade. iQue salto! (...)

-lmaxínome que a quinta columna urbanícola máis perigosa que aterrou no.
campo espanolforon as televisións.(...)

-Nas vilas o tractor e tamén a televisión foron instrumentos que
consolidaron. máis que reformularon, os traballos e os espacios tradicionalmente
separados do home e da muller. Pero si nun primeiro momento, para os varóns o
bar continúa sendo o lugar da charleta e da partida. véndose colgada nun dos seus
rincóns unha televisión que antes ninguén vía e menos escoitaba. agora, con moita
maior frecuencia vese a eses grupos de varóns que non renuncian ó café no bar
despois de comer ou cear, compartindo silenciosos eses cena rios de multitude que
son os espectáculos deportivos vía satélite. A muller, a maior parte das veces
confinada na casa, na que cada vez as máquinas traballan máis por ela, ve
animada a súa rutina con calquera telenovela tipo Cristal. "

(Moya e Mazariegos, 1991)
En primeiro lugar, se nos remitimos á epistemo10xía durkheimiana, a

despoboación, como todo fenómeno social identificaríase negativamente: non é

11 \
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algo natural ou biolóxico (que realicen diferentes especies animais seguindo un
mesmo mecanismo causal) nin tampouco é algo individual ou psicolóxico (que
responda a condicionamentos da estructura neurocerebral humana ou a desexos
inconscientes). Sen embargo, iso non significa, como puxo de manifesto por
exemplo Wirth (1938), que non se precise algunha referencia ó espacio físico a que
dan lugar distintas densidades demográficas (sen ter necesariamente que seguir o
padrón da "loita pola existencia" e da competencia natural entre indivíduos que
guíaban á anterior escola da "ecoloxía humana"). Tampouco que se poidan evacuar
do estudio dos fenômenos sociais os conxuntos simbólicos xerados e as atribucións
de sentido que colectivamente realiza a xente e contribúen á producción,
reproducción e transformación do espacio, como arguía por exemplo Lefebvre

(1972).

Todos os seres humanos tefien capacidade de desprazarse dun sitio a outro,
pero só dicimos que é un fenómeno social o feito de que se movan dunha certa
forma, a uns certos lugares, etc. Do mesmo xeito, as interpretacións subxectivas dos
desprazamentos poden referirse a sentimentos, necesidades, desexos, etc., pero só
dicimos que é social a referencia a normas e institucións creadas colectivamente.
Ata aquí, pois, unha versión sintética e positiva do funcionalismo. A despoboación,
así, seria un fenômeno social porque presenta unhas regularidades ou pautas
segundo os grupos sociais implicados, a forma dos seus desprazamentos, os lugares
entre os que se moven ou os imperativos marcados polas organizacións familiares,
econômicas ou políticas. Esta visión pode axudar a introducirse no tema a quen
descofieza ou desconfíe da socioloxía, pero non pode evitar confrontarse a
problemas importantes: ipara que obxectivos e para que colectivos sociais é
interesante a despoboación dunha zona?, ias normas están escritas ou non, e de que
maneira son valoradas e xestionadas as desviacións das normas, as disfuncións e as
irregularidades?, ias institucións sociais non son só un momento nun proceso de
creación e transformación de certos recursos colectivos?..

Para respondelàs podemos, pois, dar un segundo paso avanzando máis alá
do funcionalismo clásico. Fiando coas premisas iniciais sobre o "triángulo
epistemolóxico", un "fenómeno" ou un "feito" sociais son o espellismo obxectivista
co que simplificamos a concepción social da realidade (a matriz esencial do
principio de explicación é a separación de feitos e opinións). Pola contra, un
"proceso de producción e transformación" integra as materias primas e condicións
materiais que fan posible a vida nun lugar dado, así como a referencia á xénese
histórica que lle dá sentido e á proxección futura da organización social mediante a
combinación de informacións colectivas e as prácticas de cambio experimentadas
en común. Para concretar un pouco: cada época produce o seu específico proceso
de despoboación, acorde ás condicións xerais que a organización social dominante
impón (con resquícios, sen determinismo absoluto e en tensión cos proxectos
colectivos de cambio presentes). Isto é o que, a grandes trazos, propuxeron
algunhas correntes do marxismo, dende Lefebvre a Castells (Gottdenier, 1984). O
cal non deixa de ter tamén algúns problemas: ipoden coexistir procesos
contradictorios?, ias sociedades dominadas polo capitalismo xeran só procesos de
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dominación entre clases ou tamén entre colectivos designados segundo outros
parámetros (sexo, idade, etnia, hábitat, etc.)?, l.poden ter unha existencia
propia,formas de habitar e transfonnar os espacios, dependendo de contextos
particulares e non exclusivamente das constriccións globais da organización

Ó . .tal'?econ rntca capl lsta. ...

Para resolver esas eivas e poder así concibir o carácter social dun proceso
como a despoboación, un terceiro paso a dar consiste, ó meu entender, no que
podemos denominar a "contextualización de procesos". Por exemplo, para casos
como o do estudio dos movementos urbanos, algúns autores tefien xustificada a
existencia de cinco contextos relevantes: acelerada urbanización, acción estatal,
contexto político, cambios das clases medias e condicións sociais e económicas
xerais (Pickvance, 1985). Cada proceso de mobilización (ou, no DOSO caso, de
despoboación) clasifícase primeiro en relación ó tipo de proceso de producción e
transformación que desenvolve e, despois, en relación a cada contexto relevante
que o determina parcialmente. Esta operación require, en definitiva, comparar
procesos entre si, contextos entre si e procesos con contextos. Esta perspectiva no
rondo permítenos afirmar unha saída digna, unha especie de "terceira vía", ós

: dilemas clásicos entre obxectivismo e subxectivismo, determinismo e relativismo,
etc.: existen zonas de determinación e zonas de indeterminación coexistindo no
desenvolvemento dun proceso dependendo das relacións do mesmo con contextos
("elementos" relativamente externos) constrictivos; como a observación social
sempre se Cai dende dentro da sociedade, a máxima obxectividade que pode
alcanzar é a de describir esas combinacións de regularidades e irregularidades en
cada caso. '

En conclusión, a dimensión social da despoboación é algo máis que o
resultado colectivo (inconsciente) da suma de accións individuais (conscientes).
Para definila simplemente: trátase dun "fenómeno" (cunha forma, unha
coactividade xeral e unha relación a normas sociais, específicas) que pode ser
entendido como un "pr<keso" de producción, reproducción e transformación
espaciais, e que se atopa baixo as constriccións de determinados "contextos"
relevantes en cada momento histórico, lugar e colectivos sociais implicados. ,

1.2. As vertentes migratoria e urbanizadora da despoboación. (O eixo das
estratexias ecolóxicas de reproducción). /.

"-Eu creo que un dos factores estratéxicos para a emigración da xente dos I'
vilas foi o terror a non casar ou a ter que casar na lilia da endogamia, que cada :
vez deixaba menos alternativas no momento en que deixou de funcionar o vello ': i

sistema. Cando as vilas estaban realmente vivas, cando a maioria das súas xentes I
vivían ali; o mercado matrimonial era, non o de cada vila, senón redes de vilas nas
que os seus mozos e mozas ían ás festas de cada un deles. Iso empezou a facer
crise coa emigración cara o exterior en busca de traballo, dos que ata entón eran
simples peóns. (...) A partir dese momento comeza o problema do aburrimento, de

"

i
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-' irse pechando O horizonte local no que se refire ás posibles relacións de noivados
e ás tradicionais pandas e penas de mozos e molaS. Progresivamente o horizonte
do posible traballo e vida na cidade irase imponendo á paulatina implosión das

expectativas locais.

-Quizais o movemento máis so1prendente nese sentido é o das mulleres...

-Si, si, claro. Estas eran as que, mesmo vivindo na vila, xa non querían en
absoluto ser noivas de ningún dos vecinos da vila. Querían, a ser posible, ir vivir
fóra e seguir tendo a vila para as festas e as vacacións. »

(Moya e Mazariegos, 1991)

Como se pode apreciar, o sentido do termo "despoboación" varía
excesivamente con respecto ó seu contrario positivo, "poboación" ou
"poboamento". O "pobo" é a masa informe de individuos que, dende ese espacio
baleiro e impreciso, dá lexitimidade á organización política da colectividade. O
"demos" é a condición de posibilidade necesaria para que exista a "democracia".
Pero a "poboación" constitúe, máis ben, o resultado da formalización e
institucionalización desa organización: é primeiro a masa limitada de individuos
que están dentro das fronteiras e da lexislación dun Estado; é, despois, a
contabilidade "estatística" dos individuos que permite o funcionamiento regulador e
coaccionador dese Estado. "Poboamento" é un termo que connota a mesma unión
diádica cun territorio, referindose en xeral a todo asentamento humano sobre o
territorio. De maneira primaria, un poboamento indica "sedentarismo", propio das
sociedades agrarias, como resultado da ubicación nun lugar concreto e estático de
sociedades anteriormente nómadas, cazadoras e recolectoras. De maneira
secundaria, a unión indivisible entre poboación e territorio constitúe outro dos

piares xurídicos do Estado (Shalins, 1984).

A habitual omisión desta xenealoxía nos termos de "poboación" e de
"poboamento" impregna os usos que se fai dos termos "despoboaci6n" ou
"despoboamento". Estes dous últimos, sen embargo, engaden unha sig!1Íficación
máis ampla. Por unha banda, aluden especificamente a procesos de "migración" e
de "urbanización". Por outra, literalmente indican máis a negación e desaparición
total dunha poboación, que o cambio parcial e progresivo, cuantitativo ou
cualitativo, na súa composición. Se ben esta última confusión non se atopa moi
estendida, sobre as outras dúas alusións si paga a pena deterse un pouco máis. A
razón desta discusión é que tamén son diversas as teorias sociolóxicas en pugna
sobre os procesos de migración e de urbanización. Aparentemente, pois,
poderiamos aplicar o mesmo modelo do subepígrafe anterior para sentar idénticas
bases epistemo16xicas con estes dous conceptos, pero coido que o debate teórico en
particular sobre eles é rico dabondo e precisamos, polo tanto, entendelo o máis

sinteticamente posible.

A concepción común dunha "migración" como o desprazamento de persoas
dun lugar a outro aporta, polo xeral, unha visión moi restrictiva do fenómeno da
despoboación. Nun exemplo prototípico de como o instrumento de medida inventa
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a realidade, a maioría de estatísticas oficiais no estado espafiol definen migración
segundo o "cambio de residencia" xa que esle dato é o único dispofiible
fonnalmenle e con certa regularidade que permita a comparación sobre
desprazamentos espaciais colectivos. A parle dos problemas inherenles á recollida
de datos con ese índice (omitindo cando se inscribe a xenle no Padrón dende que
efectúa un traslado, xenle que non se inscribe, etc.) o importanle agora é que por
"despoboación" se está a enlender habitualmente só o movemento de "emigración",
a perda de poboación dun lugar por causa de traslado, ó que en ocasións non
sempre explícitas se engade -para rnáis confusión- a perda de poboación por
defunción. Evidentemenle, esta visión das cousas pode aportar unha mínima
infonnación valiosa para principiar a explorar o lema, peco nunca uns datos
concluínles. O que si queda manifesto destas aclaracións é que o estudio da
despoboación en tanto que perdas poboacionais por emigración ou por mortalidade,
debe somelerse polo menos a unha comparación cos procesos de inrnigración (tanto
no lugar de orixe da emigración, como nas zonas de destino desta) e de natalidade:
realmenle cos conlextos de condicións sociais que fan posible que se produzan (por
exemplo, a mecanización agrícola ou a masculinización do campo: Camarero,
1993; Entrena, 1998). Algúns aspectos cualitativos desles dous fenómenos, pois,
serán abordados empiricamenle no lerceiro punto desle trabal10.

Con respecto ó sentido de "urbanización", a despoboación por un lado é a
causa de que aquela se produza (enviando continxenles humanos ás cidades) e por
outro a consecuencia en forma de desinlegración do espacio rural que se abandona.
Esta aparencia de polarización e de xogo de suma nula (o que é bo para a cidade é
maIo para o campo, todo o que aquela gafia o perde esle) que xa fora enunciada na
ldeoloxía Alemana de Marx e Engels (ver unha menor actualización do marxismo
urbano, por exemplo, en García Bellido e González, 1979), tivo a súa exlensión
teórica máis matizada duranle eSle século en leses coma a do continuurn rural-
urbano segundo Sorokin ou Redfield, para os que, rnáis que dominación da cidade
sobre o campo, o que "re~menle" sucede son diferencias graduais entre os dous
polos (heleroxeneidade relacional versus homoxeneidade, concentración versus
dispersión, etc.). Sen embargo, o funcionalisttlo durkheimiano de fondo (e o fio
normativo indicando a valoración positiva da evolución dunha bárbara e leolóxica
solidariedade mecánica a unha civilizada, funcional e laica solidariedade orgánica
na división do traballo) tampouco agora se pode SOSler inrnune ás críticas.
Camarero (1993), por exemplo, recolle aquelas que pasan a considerar a
diferenciación entre o rural e o urbano máis en relación ós medios de comunicación
e transporle, ás inleraccións de clase social cos espacios onde se traballa ou ós
estilos culturais, que á división do traballo en relación mecánica coa densidade
(cuantitativa) de inleraccións. Fenómenos recenleS como a "desurbanización" ou a
"contraurbanización", en tanto que apuntan a un transvase poboacioal dos centros
urbanos ás áreas rurais nos perímetros metropolitanos ou en zonas como o litoral
medilerráneo, tamén están allerando lixeiramenle (sobre todo entre algunhas capas
das clases medias) a valoración polarizada previa dos espacios urbanos como os
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máis desexados, con máis oportunidades laborais e con máis capacidade de

consumo.

A descrición deses casos de desurbanización e contraurbanización está
permitindo que, xunto ás novas concepcións máis pluralistas do "rural", se presente,
sen embargo a seguinte premonición, ronda sen consolidación: non só o campo se
despoboa, tamén poden facelo en parte as cidades; a despoboación sempre implica
melloras para as poboacións de orixe e de destino. Pero, i,non estaremos ante unhas
imaxes demasiado optimistas nas que os actores colectivos actúan racional e
libremente e a historia da urbanización territorial principia a compensar -o que
nunca conseguirá definitivamente- os terribles desequilibrios acumulados no
pasado? A solución teórica a estes dilemas, mesmo nos nosos días, adoita certo
eclecticismo e indecisión para distinguir nidiamente o rural e o urbano. Vexamos,
pois, tres das máis relevantes respostas, que podemos ir encaixando como bonecas
rosas para disponer duns parámetros teóricos racionalmente orientadores para
comprender un proceso como o da despoboación galega.

En primeiro lugar, as estratexias multivariables (tomando indicadores como
o número de residentes maior de 20000, a estructura socioprofesional con peso dos
sectores non-primarios, altas densidades demográficas e edificativas, tipoloxías
morfolóxicas e residenciais "racionalistas" ou modos de vida "consumistas")
demostran a súa febleza empírica cando abordan realidades híbridas, simbióticas,
de mutuo intercambio, fronteirizas, ronda que seguen permitindo certo poder
analítico cando se trata de comparar os casos máis extremos da "gran urbe" e da
"pequena aldea" (Lois, 1993). En segundo lugar, as correntes neomarxistas e
neoweberianas optaron, pola súa parte, por encadrar todo proceso de urbanización
en relación coas funcións reproductivas e lexitimadoras do Estado: é dicir, en
relación ás provisións deste de equipamentos colectivos (servicios sociais) para
permitir a reproducción da forza de traballo (que lle interesa, pero non pode pagar,
á empresa capitalista) ou como planificador xenérico dos usos do solo que permita
os grandes investimentos productivos (cualificando solos de industriais ou
edificables, coa política económica e laboral administrada territorialmente, etc.)
(Dunleavy, 1980; Saunders, 1981; Pickvance e Preteceille, 1991). Por último, os
estudios sobre o campesinado como clase social (que se resiste a desaparecer tal
como vaticinaban tanto Marx como moitos teóricos funcionalistas da
modernización), sobre as súas estratexias productivas orientadas á subsi~tencia
familiar e á reproducción ecolóxica sostible dos seus espacios, alternativa á
industrialización do agro, permiten distinguir a continuación e renovación das
formas de dominación sobre a poboación rural desde ópticas ecosocialistas e
neoanarquistas (Sevilla et al., 1993; Martínez Alier, 1994; Bookchin, 1991).

Estes tres conxuntos teóricos -dende a globalidade do último pasando polos
puntos relevantes marcados polos outros dous- obrígannos a observar procesos
como o da despoboación dende unha óptica "ecosistémica" na que os contextos
metropolitanos e estatais aparecen unhas veces como constriccións do entorno, e
outras como componentes internas de cada ecosistema social e natural propio das
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zonas depoboadas (entre as que as necesidades de reproducción urbana e de contraI
estatal xogan un papel máis, como é o caso da segunda residencia, das
agroindustrias, da urbanización con pisos en altura ou a concentración de unidades
ecolares, creación de encaras, etc.).

1.3. Conceptos, tipoloxías e hipóteses. (Urbanícolas desengaõados, filas de
resistencia e ecosistemas sociais simbióticos).

"-O resultado é que, progresivamente, ese tipo de hábitat ecol6xico, que
dalgunha maneira era o equilibrio e o contrapeso da reproducci6n social do país
concentrándose fundamentalmente nas grandes cidades,pérdese e queda en
experimentos de "neorruralismo" por parte dos urbanícolas desenganados e
"islotes" de resistencia de xente que segue pegada 6 seu territorio e que
naturalmente se os moves de a4 convérteos en ninguén, en nada. (...)

-Agora hai tamén unha visi6n distinta das cousas, sobre todo nesas novas
xeracións de oito anos de escolarizaci6n obrigatoria. Cancelan os seus
compromisos de liliaxe coa terra e co matrimonio de familias e buscan
fundamentalmente, os que non poden prolongar máis os seus estudios, un posto de
traballo ou se non unha fonnaci6n profesional axeitada para eles na Comarca. E
en infinidade de casos non atopan nin o un nin o outro. (...)

-Ben, eu o que si sei dos, pobos do norte é que hai mont6ns de pequenos
labregos que xa levan a súa facenda coma un segundo traballo. O traballo
fundamental é o que fan nuha fábrica ou na industria da cidade, a 50, 60 ou 70
kms.da vila. O traballo na facenda da vila lévano ás fins de semana.

-Cada vez é máis frecuente, pero ten que haber industria e boas estradas.
En moitos casos a muller toma o protagonismo na explotaci6n e o marido t6mao
na fábrica, como ocorre na comixa cantábrica. Claro, ese modelo tende tamén a.cancelarse. "

(Moya e Mazariegos, 1991)

Por último, cos anteriores enfoques teóricos presentes, só cabe concretar
máis os conceptos e hipóteses cos que se abordará o traballo empírico. Na medida
en que son consciente do relativo descofiecemento que existe sobre o tema, en tanto
que os estudios dispofiibles non parten das premisas aqui formuladas (do fenómeno

: social á "contextualización de procesos", por unha parte, e das gradacións "morais"
entre o rural e o urbano ás "polarizacións de estratexias ecosistémicas", pala outra),
quizais sexa excesivo falar de conceptos e de hipóteses. Para ir construíndoas de
forma aproximativa o que vou realizar progresivamente son unhas básicas
distincións analíticas e tipolóxicas que axuden a ir perfilando con claridade a
"problemática" da despoboación.

Resumindo o exposto ata agora, o eixo central da discusión introducida rnáis
arriba pode reformularse como o paso dunha aproximación restrictiva a unha

1 1 ... .
:'
.c:C.
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amplíficadora. Pero nin a primeira é inútil, nin a segunda pode ser demasiado
ampla ou ambigua. Na visión restrictiva a despoboación é entendida
fundamentalmente como un proceso de emigración e perda progresiva de
poboación residente sobre todo nas zonas rurais de montaDa. Trátase da verquente
máis demográfica e legal do problema e reduce o sentido de "poboar" ás
posibilidades de medición cuantitaitva: a residencia fixa e cofiecida publicamente, a
execución dos trámites adminsitrativos de empadroamento, a ocupación efectiva
das vivendas, etc. Estes datos son necesarios para realizar certas descricións
diferenciais entre espacios e, mesmo, para observar algunhas tendencias históricas
de oscilación residencial. Pero tamén son insuficientes na medida en que non
explican por que son certas zonas rurais as que protagonizan esas variacións e
simplifica o sentido xeral de poboar socialmente un territorio, nun sentido estático e

estatístico.

Na visión amplificadora, podemos responder hipoteticamente a esas lagoas
de incerteza establecendo que poboar é, fundamentalmente, habitar un lugar, usar o
espacio, apropialo, producilo e transformalo. Pódese residir nun lugar de forma
pasiva, como moitas persoas xubiladas, sen tomar parte nos modos colectivos de
construír, producir ou simplemente relacionarse vecifialmente. Da mesma maneira,
a residencialización do campo por parte de quen ocupa a maior parte do seu tempo
traballando, por exemplo, nunha cidade e só usa a vivenda rural como descanso
nocturno ou de fin de semana, tamén nos está a indicar que poboar un lugar atinxe a
unha relación co medio espacial e ambiental máis directa. Neste sentido, podemos
entender por "déspoboación" a etiqueta que lle conferimos, convencionalmente e
cunha valoración ideolóxica inherente, ó conxunto de procesos de cambio do uso
espacial en certas zonas en tanto que "desaparecen" formas de uso anterior, son
"infrautilizados" recursos diversos dese espacio ou a xente vese "obrigada" a usalos
e relacionarse dunha nova maneira, distinta á tradicional. Os tres últimos
entrecomillados suxiren marxes razoables de precaución relativista: toda
desaparición, sexa ptogresiva ou total, precisa dalgunha pegada ou rastro que
permita definila; os recursos sociais, naturais, económicos, medioambientais, etc.
son infrautilizados sempre en relación ós baremos definidos polos grupos sociais
con poder para decidir, difundir e lexitimar as súas definicións da realidade; as
circunstancias coactivas que obrigan a emigrar ou a quedarse, acompáfianse de
eleccións limitadas entre posibilidades existenciais que cada movemento colectivo
vai abrindo coas súas accións (de eleccións razoables, pois, máis que raéionais).

Polo tanto, pasar da visión restrinxida á amplificadora significa pasar de
"residir" a "habitar", pasar a entender o porqué da perda de "raigames" con
respecto a un ecosistema social, natural, construído e sostido durante numerosas
xeracións. A residencia efectiva (sedente) é só un síntoma doutros procesos máis
esenciais de intervención social, política e territorial en xeral (itinerantes e
sedentarizantes a un tempo; coexistencia de indeterminación e determinacións).
Ademais, pódese residir de distintas maneiras, con distintos acondicionamentos dos
espacios domésticos, con formas específicas de distribución do traballo, das
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riquezas e da terra, con distintas posibilidades de comunicación, transporte e
servicios públicos a mano

A avantaxe desta visión amplificadora reside en solucionar as insuficiencias
da visión restrictiva. Pero, como suxerín antes, a excesiva apertura a factores
intervindo no proceso de despoboación e a ambigüidade valorativa na perspectiva
de comprender como é a "calidade de vida" total da vida nas zonas despoboadas e
por que estas chegaron a esta situación, non son boas amigas para dar información
útil (emancipadora) á xente que leva a peor parte destes procesos, que os sofre. É
dicir, a inconsciencia sobre os efectos pragmáticos do discurso sociolóxico (que fai
e como pode ser usado), simplemente soe conducir a lexitimar as actuais accións
que levan a cabo os distintos axentes sociais (tanto a inacción como as
intervencións públicas que perpetúan o statu quo). Por iso coido que podemos
circunscribir as hipóteses sobre este problema a tres âmbitos e, a partir de aí,
matizar o que é propio das relacións entre espacios despoboados e as poboacións
afectadas. Para esa tarefa, Jesús Ibáftez (1991b) ofrece exemplos significativos en
Ires dos âmbitos que el denomina "economía política" (i), "economía libidinal" (ii)
e "economía significante" (iii):

"O campo exporta á cidade productos alimenticios e materias primas: na
cidade son transformados, os productos alimenticios en excrementos que
retoman ó campo para ser reciclados, as materias primas en productos
manufacturados que retoman ó campo para ser consumidos. (...) Os urbanitas
explotan ós da vila. Explótannos cuantitativamente. A cidade compra a prezos
baixísimos e vende a prezos altísimos. O gandeiro recibe menos de trinta pesetas
polo litro de leite que na cidade -e ás veces no campo- mercamos por máis de
cen. O campesifio paga por unha tónica o dobre que cobra por un litro de leite.
Explótano cualitativamente. Cada vez máis, por mor da "modemización", os
campesifios meramente executan o que os urbanitas desefian e ordenan (a carne
énchese de antibióticos, as verduras de pesticidas, etc.). Os productos de.
consumo que chegan ó campo adoecen dun acusado déficit técnico e estético.
Así: sustitúen caldeiras de cobre por cubos de plástico, madeira nobre por
chapado ou formica, polos por sopicaldos en pastillas..."

"Os "machos" que van do campo á cidade rematan aparcando: ben -como
os que venen de pa(ses "en desenvolvemento"- ós postos de traballo que os
urbanitas non aceptan, ben. a integrar, como garda, as forzas represivas, etc. As
"femias": ben ó escalón laboral que está por debaixo do máis baixo, ben -v(a
servicio doméstico- á prostitución, etc. En cambio, a cidade env(a ó campo:
médicos, curas, farmaceúticos, secretarios, mestres... Forzas vivas: que, como os
gobernadores no imperio, e en conclusión cos grandes propietarios locais, anudan
o dogal ó pescozo dos campesinos. Soen ser "machos: pero cada vez máis se
inclúen "femias ". "

"A cidade infórmase do campo -para iso están os sociólogos urbanos- e dá
forma ó campo -para iso está a televisión-. O campo nin se informa nin dá forma á
cidade. As mensaxes van da cidade ó campo. "

I
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Esta polarización de rondo, como xa se apuntou, é imprecisa en canto non
diferencia, por exemplo, entre segmentos de clase social (pequeno-campesiiíado
pobre orientado á autosuficiencia e ós chamados "agricultores empresarios")
(Alonso et al., 1991) ou, por poiíer outro elemento relevante no DOSO estudio, entre
zonas rurais híbridas e simbióticas nos contornos urbanos máis inmediatos (moitas
vilas galegas, por exemplo) e zonas nas que persiste o éxodo tradicional (as máis
meridionais en Europa e as de montaiía, especialmente) (García, 1991). Sen
embargo, os tres tipos de explotación formulados acoutan unha posición valorativa
substantiva que guía a verificación, a comprensión e as posibilidades de uso
práctico que pode ter toda información provinte da poboación rural afectada pola
despoboación (a fin de contas, do extremo máis marcado desa ruralidade explotada
ó máximo e da forma máis indirecta e anónima).

Expresado concretamente: a emigración non é, de principio, nin boa nin
mala para quen emigra, emígrase porque se pensa que é necesario debido ás
condicións de explotación coas que se vive nos lugares de orixe, pero a emigración
non asegura ir parar a un lugar mellor en termos absolutos, senón que se pode
unicamente cambiar de tipo de opresión (tanto nas condicións de traballo que se
adquiran, como nas condicións de obter vivenda, residir nun lugar con servicios e
relacións sociais satisfactorias, con oportunidades vitais para a xeración
descendente, etc.) e mesmo percibir, retrospectivamente polo xeral, que se perderon
cousas valiosas polo feito de deixar de habitar aquelas zonas orixinarias (sen
capacidade racional plena para facer un cálculo de danos e perdas, xa que non se

pode cambiar a historia pasada).

En gran medida (cando non se emigra a lonxanos paraísos míticos,
supostamente virxes e baleiros, como a inventada América) son as clases sociais
dominantes nos centros de atracción poboacional as benefactoras da explotación
sobre a poboación residente en zonas que se van despoboar, a cal,
paradoxicamente, achegarase máis espacialmente a "descubrir" as fontes do seu
calvario, pero rematar~ ocupando tamén os escalóns máis baixos da escala social
(por exemplo, os empregos manuais, como a construcción ou a limpeza), mantendo
a distancia económica co cumio da xerarquía social. Os mecanismos para que as
emigracións se produzan son específicos de cada lugar e grupo social (decidindo se
emigran só os homes ou se tamén poden algunhas mulleres, que tipo de vínculo se
vai manter cos que emigran en relación ás propiedades e usos delas, ó matrimonio e
futuro dos fillos, etc.). Polo tanto, non se pode ver a despoboación como unha
simple constatación estatística da inexistencia de poboación residente e
empadroada, nin tampouco como unha simple consecuencia non intencionada das
tentativas pasadas por mellorar unha situación de penuria (as intencións actuaron,
en efecto, pero tamén foron modificándose). A despoboación seria así, na Dosa
hipótese, un proceso vivo mesmo observado dende o presente, no que os seus
protagonistas seguen valorando, sentindo, reformulando e mantendo unha certa
relación cos espacios despoboados -que tampouco nunca son borrados
definitivamente do mapa de referencias interxeracionais-, con fecuencia en orde a
zafarse das múltiples explotacións que sofren fóra e dentro das zonas rurais.
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Clarexarei, por último, os tres conceptos básicos que se derivan desta
perspectiva.

1) Unha "zona despoboada" refírese a un espacio físico formando un
ecosistema natural e socialmente producido e usado pola xente que o segue a
habitar ou que o habitaba nun pasado recente. Non se trata, pois, dun espacio morto
do que simplemente se sabe que marchou a maioria da xente con residencia fixa
que o habitaba (case sempre nun pasado "lonxano", que abrangue máis de catro
décadas). A "escaseza" de poboación que "resiste" habitando as zonas despoboadas
posúe tamén unha certa variedade (segunda residencia, uso exclusivo vacacional,

explotacións agrícolas ou gandeiras a tempo parcial ou a tempo total, xubilación
inactiva, etc.), co cal sempre é "escasa" só en relación a algún proxecto de uso que
se formule, por imitación ós usos do espacio do pasado, ou en relación a algún uso
novo importado, por exemplo, das políticas europeas de desenvolvemento local.
Realmente, as zonas despoboadas son espacios vivos porque se recompofien as
relacións sociais entre a poboación que permanece vinculada a elas (por exemplo,
reformulando a xestión comunal dos montes) e tamén porque seguen presentes para
a poboación que as abandonou, que segue a manter leiras, casas, parentes ou

compromisos sociais con obras públicas, coas festas, etc. Nestes dous sentidos, as
zonas despoboadas son lugares en transformación e, á par, productos de
Iransformacións pasadas ou presentes que efectúan as persoas implicadas na
despoboación dende, preferentemente, os seus lugares de destino (as grandes
cidades, polo xeral).

2) Pola súa parte, entenderei como integrantes do paradóxico concepto de
"poboación despoboadora" a catro subcategorías: emigrantes, inductores,
resistentes e repoboadores. É dicir: os que se van, os que provocan que se vaian, os
que se quedan e os que chegan ou regresan. A categoria máis polémica é a dos
"inductores", xa que individualizaria en exceso as causas dun proceso que ten unha
estructura de relacións s,.ociais rnáis determinante que a axencia particular dun actor

simple (chámeselle cacique, empresario, cura, etc.). Algúns estudios non a
consideran e, a cambio, disgregan no sector dos "emigrantes" a aqueles que

regresan definitivamente e a aqueles que o fan só temporalmente (veraneantes);
entre os "nativos-resistentes" tamén separan as distintas pertenzas a grupos de
poder local (élites, sectores formais e bases informais; seguindo as análises de

Villasante, 1990), destacando como os repoboadores-neorrurais principian
integrándose de forma marxinal nas bases informais da comunidade (Rodríguez e
Trabada, 1991). Trátase, en xeral, de colectivos sociais diferentes pero atravesados
en común polas relacións de explotación entre clases sociais e polas dominacións
de status entre xénero, idade, "etnia" e "poder". Pero son grupos diferencialmente

importantes aquí no sentido en que participan nun aspecto fundamental dos
procesos de despoboación e famo cun saber propio en gran parte derivado dese
papel no proceso, cuns cofiecementos específicos de como habitar as zonas
despoboadas e cunhas necesidades e intereses que os ecosistemas en despoboación
satisfacen de forma "irregular". O que nos interesa cofiecer, pois, é por que e como
se organizaron socialmente eses grupos para usar os espacios en proceso de
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despoboación. A composición deses grupos e o predomino de clase en cada un sería
a segunda tarefa investigadora que se segue das anteriores distincións.

3) Por último, o concepto de "relacións socioecolóxicas" (ou
socioterritoriais, cando se alude nun sentido máis restrinxido ó espacio natural e
construído en tanto que soportes dunhas relacións entre todos os elementos dos
ecosistemas ós que pertencen, incluíndo os grupos humanos, os seus ritos e mitos, a
atmosfera, outros animais, os recursos enerxéticos como auga e electricidade, etc.)
refírese á análise conxunta dos espacios e das poboacións, das zonas despoboadas e
das poboacións "despoboadoras", dos cambios nos usos sociais do espacio e dos
cambios na organización social para efectuar eses usos. De todos os xeitos, unha
"análise conxunta" precisa moi laxamente o que queremos dicir. Un ecosistema
social é unha relación entre sistemas, en consecuencia lóxica derivada da
clasificación entre elementos, relacións entre elementos (estructuras), relacións
entre relacións (sistemas) e relacións entre sistemas (ecosistemas) (Wilden, 1987).
Cada ecosistema contén elementos, relacións e sistemas tanto sociais como naturais.
Cada nivel superior actúa como un contexto que constriiie ou condiciona, sen
determinar completamente, as posibilidades de acción do nivel inferior. No noso
caso, por exemplo, mesmo varios ecosistemas distintos (as metrópoles, as cidades
medias ou o agro industrializado) poden exercer constricción sobre o ecosistema en
despoboación (as zonas montafiosas), sempre que aceptemos a existencia de
variacións significativas dentro do sistema social e económico dominante nos catro
espacios. En caso contrario o nivel ecosistémico susperior que exerce a constricción
relevante sería o mesmo sistema social e económico dominante (o capitalismo,
manifesto, por exemplo, no control comercial ou enerxético imposto polas
empresas multinacionais). En consecuencia, máis que unha análise conxunta dos
usos sociais do espacio e das condicións sociais que os fan posible, precisariamos
coiiecer as relacións non-mecánicas (estratéxicas) entre ambos procesos, o cal nos
conduce a coiiecer a relación entre contextos relevantes (xerarquicamente
organizados e entre os .contextos dentro de cada nivel horizontal). Por exemplo, a
flexibilización no nivel do mercado de traballo urbano pode canalizar a finos de
emigrantes a buscar saídas no regreso ás zonas de orixe familiar ou ó seus centros
comarcais máis urbanizados; ou a que os obreiros-labregos simbióticos que
combinan o traballo na fábrica urbana e o cultivo a tempo parcial de pequenas
terras, resistan menor os períodos de folgas ou de desemprego estacional e
contratacións temporais que a flexibilización impón (Sequeiros, 1993).

Todo isto lévame a supoiier que a despoboación non é tanto unha "traxedia"
en si mesma (pode selo para moitos axentes na medida en que poidan comparar as
súas experiencias e traxectorias "posibles" nos modos de vida ou de ascenso social
entre os distintos lugares e tempos), senón unha forma concreta (histórica) de
reorganización social ante un contexto de dominación. Esta forma só pode
comprenderse na medida en que se compare con formas de "poboación" e de
"superpoboación" que se dan en contextos distintos ós das zonas despoboadas:
preguntándonos como se vivía e como se vive nas zonas despoboadas, e se se vive
menor nos destinos urbanos superpoboados ós que se chegou e cos que se convive
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necesariamente. Esta análise de relacións socioecolóxicas, polo tanto, implica
eliminar un "a priori" (obxectiva e exteriormente) acerca do equilibrio rexional
ideal no que, supostamente, a despoboación seria o exemplo máis extremo dos
desequilibrios, xa que as desigualdades sociais fundamentais provefien, ó meu
xuízo, das constriccións que impón en todos os espacios o modelo de
desenvolvemento capitalista e no seo de cada ecosistema social son os grupos que o
habitan os que poden e tefien a lexitimidade para decidir os "equilibrios" ideais ós

que aspiran chegar. I.

:
j

2. OS TERRITORIOS DO POSTFORDISMO EN GALICIA E A : j
EMIGRACIÓN RETORNADA. I r

Habitualmente, a hexemonía dos medios de comunicación e da ciencia :
~elaborada academicamente ofrecen unha imaxe aséptica e fáctica dos fenómenos ~ '

migratorios, aínda que, de refilón, apunten sucintamente a algúns dos seus fi
mecanismos xeradores. A título informativo, nunha revista divulgativa de gran r
tirada internacional amosábase o paso do 30% en 1960 ó 45% de finais da década I
dos 90 que representa a poboación residindo en áreas urbanas no mundo (para os
países occidentais a cifra chega ó 80% aproximadamente, e outros datos sitúan nun
60% a proporción de poboación urbana en todo o mundo: Pérez, 1996). Son sobre
todo os países europeos (do leste e do oeste) e norteamérica os que experimentan o
menor crecemento poboacional ou mesmo están en recesión demográfica, mentres i
que a poboación mundial en conxunto avanza a un ritmo imparable. Neste : :
panorama, a publicación citada estima o constante fluxo migratorio (supostamente ;

por ano) en 4 millóns as persoas "desprazadas internamente" no seu país, en 15
millóns os refuxiados, en 6 millóns os inrnigrantes internacionais e en 42 millóns as

migracións temporais:

"Unha explicación sinxela para a migración é que un lugar atrae a unha.
persoa con bos salarios, liberdade, terras ou paz, mentres que o lugar onde eSQ
persoa vive empÚXQo a marchar con salarios baixos, represión, superpoboación ou
guerra. Mark Miller insistiume en que non caera nesa atraínte simplicidade.
Segundo el a migración non é unha cuestión na que cada individuo decide de
fonna sinxela e racional onde hai máis probabilidades de liberdade ou de éxito.
Trátase de algo moita máis complicado, unha realidade na que intervén a historia
de cada persoa, as súas crenzas e a súa familia. as relacións que o seu país tivo no
pasado con outras nacións, e toda a rede internacional de rufas e patróns
entrelazados de migración existentes" (Partit, 1998).

No recente suplemento educativo dun periódico galego, o profesor Losada
ofrece unha presentación do tema da "despoboación" máis localizada no caso de
Galicia:

"As áreas máis densas, situadas principalmente no occidente e no sudoeste,
son aquelas nas que ó longo da historia se desenvolveron formas máis intensivas
de agricultura. Nelas deuse, por regra xeral, un proceso urbanizador máis

- I. II ,
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dinámico, e nos municipios do litoral puideron desenvolverse as maiores
posibilidades que outorgan os recursos marinos. As terras altas do interior, cunha
agricultura máis extensiva e nunha industria moderna, aparecen con densidades
moito máis modestas. (...) Galicia ten unha estructura demográfica enveUecida e
un elevado nivel de ruralización. O seu ritmo de renovación xeracional non é
suficiente para que esta estructura cambie a curto prazo (...) a realidade é que o
crecemetno vexetativo é negativo e a poboación galega comezou xa a diminuír. (...)
Todo fai prever que o aveUentamento da poboación se acelerará nos próximos
anos, cos problemas que isto leva consigo, dos cales o do mantemento dos sistemas
de seguridade social constitúe hoxe motivo de preocupación especial. A menor
solución seria, claro está, que as muUeres galegas, e os seus companeiros,
aumentaran o seu número de finos. (...) A outra opción consistiria en que a Unión

Europeajlexibilizase a súa política de inmigración" (Losada, 1999).

Como se pode observar, ambos os dous textos extractados asomen os
"cambios poboacionais", nas súas diversas variantes, como feitos dados, bastante
ben delimitados. No rondo, sen embargo, ambos os dous asumen que a
urbanización e a industrialización marcan os espacios de destino da poboación
emigrante en tanto que espacios máis favorables, desenvolvidos, con menos riscos e
máis oportunidades vitais. Deixan así de cuestionarse por que se chega a esa
situación e como se vive realmente (con que desigualdades e dominacións sociais)
en cada un dos dous extremos espaciais polarizados, que non son -como
acertadamente nos amosan- simplemente o campo e a cidade (poden ser os espacios
en guerra aberta versus os "pacificados", os espacios "empobrecidos" versus os
"enriquecidos", os espacios superpoboados versus os estancados

demograflcamente, etc.).

Aínda que o primeiro texto complementa a súa explicación das migracións
(o binomio do "paraíso" versus o "inferno") con certos mecanismos materiais
(redes sociais) e culturais (interpretacións da historia, valoración do choque
relixioso, etc.) que à fan posible, ese "porqué" e ese "como" ocultan as
características de "obriga" que impulsan os desprazamentos e de "precariedade"
das condicións de vida que se atopa a xente que chega a vivir como "cidadáns de
segunda clase" nos lugares de destino (polas condicións insalubres do barrio onde
se aloxan, polas longas xornadas de traballo realizadas en beneficio da clase
empresarial, polo idioma ou idiolecto dominante que se descofiece, pola vestimenta
de moda que se precisa mercar, etc.). Como é propio do carácter conservacionista a
nivel medioambiental e, con frecuencia, sumamente contemplativo a nivel social da
revista na que se inscribe o texto, as "traxedias migratorias" son expostas sen
afondar nas inxustizas ecolóxicas (explotacións de recursos naturais entre
sociedades) ou na defensa bélica da riqueza económica acumulada polas élites

mundiais, que están nas súas causas últimas (Guha, 1997).

Pola outra parte, aínda que o segundo texto nos remite ós comportamentos
reproductivos que frean a fecundidade e ás políticas europeas de control da
inrnigración estranxeira, como factores explicativos dun descenso demográfico
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xeral en toda Europa, na que as zonas de montafia o acusan rnáis intensamente, a
verdade é que resulta unha incógnita saber a que modelo de "desenvolvemento
rexional" se retire en tanto que lle atribúe como "requisito impresicindible" algún
indefinido tipo de "potencial demo gráfico". Para non alonxarme da literalidade
deste segundo texto, é certo que aqui non se busca tanto expofier a situación das
zonas despoboadas en Galicia e da xente implicada nelas, como o descenso
demográfico común a toda Galicia. Pero sempre deixa abraiado a un o feito de que
as desigualdades costa-interior se tomen por dadas e tampouco aqui se afonde nas
causas da escasa fecundidade (por mor das fracturas no mercado de traballo, da
inaccesibilidade á vivenda, das maiores variacións nos cambios de parella, etc.)
(Valero, 1997) ou das criminais políticas de control inrnigratorio que lle toca xogar
a Espana a partir dos Acordos de Schengen ("criminais" polo menos no sentido de
que esas medidas de control son pagadas coa vida por moitas das persoas que
deciden emigrar e morren no intento de esquivar os controles -<:ruzando, por
exemplo, o Estreito de Gibraltar en "pateras", ou cando chegan a Galicia agochados
nas salas de máquinas dos barcos-) (Fernández Durán, 1993).

2.1. A expansión metropolitana ou o aparente novo equilibrio entre campo e
cidade.

Se na historia da humanidade asistimos a constantes desprazamentos que no
caso máis dramático buscan "refuxio" e no rnáis común mínimas "esperanzas de
mellora", no caso de Galicia asistimos á súa transformación de terra
tradicionalmente productora de emigración a terra receptora dela ou, como no resto
de Europa, a, simplemente, unha acomodación demográfica interna que non precisa
emigrar nin medrar (a chamada "diminución" ou "descenso" poboacionais). Ambos
contextos, por riba e por baixo, enrnarcan o que entendemos por despoboación. A
despoboación galega é consecuencia simultânea de desprazamentos forzados no
pasado tanto como dun acoplamento "voluntario" ás relacións campo-cidade que
favorecen un modo de vida con pouca descendencia, moito transporte e difíciles
oportunidades de desenvolvemento, organización, traballo e servicios sociais nas
zonas despoboadas.

En realidade, a polarización entre a franxa costeira que forma unha gran
metrópole (ainda algo difusa e desarticulada) dende Porto ata Ferrol e todo o
interior (sobre todo as zonas montafiosas e onde a agricultura intensiva localizada
lonxe das grandes cidades tamén expulsa poboación), correspóndese máis ben cun
modelo de dominación centro-periferia relativamente estable, gracias, sobre todo, ó
colchón amortiguador que supón toda a organización semi-industrial en torno ás
vilas e cabeceiras de comarca: (Rodríguez, 1997). Recursos como a madeira, a
auga, a electricidade e a gandeiría, están, por exemplo, na lista de transferencias
desiguais entre as zonas deprimidas demograficamente e o litoral nalgúns puntos
"superpoboados" (polo menos en relación ós resíduos que produce, á poboación
inactiva forzosa, ós recursos para infraestructuras de transporte exclusivo que esixe,
etc.). Neste caso, sen embargo, dase o paradoxo de que o interior ocupa o "centro"
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xeográfico ó tempo que a "periferia" social, económica e política; mentres que a I
costa ocupa máis ben unha ampla franxa da "periferia" xeográfica ó tempo que está !

no "centro" planificador, controlador e benefactor dos intercambios co interior;
peco tamén se trata aquí dun "centro periférico" con respecto a outros centros ~

metropolitanos do norte do mundo, dos que a reconversión industrial e pesqueira l
son dous exemplos desa dependencia internacional.

Entre Galicia e o mundo, sen embargo, existe unha escala intermedia que é a
do Estado Espanol, no que coinciden algúns procesos peculiares dos fluxos
migratorios (especialmente co que acontece en amplas áreas de Castela e de todo o
norte peninsular, agás a densa mancha metropolitana de Euskadi) a pesar de que,
como se sabe, a forma de ocupación territorial en Galicia, partindo da diseminación
das aldeas ata distintas morfoloxías de parroquias e comarcas, segundo os hábitats
(López Andión, 1981; Precedo, 1987) e a súa historia de intensa emigración dende
finais do século pasado ata os anos setenta, supuxeron elementos diferenciais con
respecto ó resto do Estado. Entre as súas especificidades, segundo as estatísticas
oficiais sobre "poboación rural de dereito" tamén Galicia destaca en todo o Estado
como a Comunidade Autónoma coa maior porcentaxe de poboación rural (58% e
23%, respectivamente) sobre o total propio e sobre o total estatal, á que lle segue
moi de lonxe Castilla-León (Entrena, 1998: 27). Podemos, pois, acudir a algúns dos
estudios recentes sobre este tema para o caso espanol e así ter unha idea máis
ponderada do que significa a despoboación galega.

O principal dos traballos de investigación neste sentido é o de Carnarero
(1993). Poden resumirse en catro as principais conclusións ás que arriba este autor:

En consistencia coa fase de industrialización intensa dende os anos sesenta,
continúa medrando o éxodo rural, aínda que a un ritmo máis baixo e
acompanándose, agora, de novos matices. Segundo o autor, o principal fenómeno
novidoso é que asistimos a unha nova "contraurbanización": "O medio rural
adquire unha posición.fundamental como "atractor" de poboación (...) emerxen
novas áreas de lecer e de residencialidade estacional que comparten cos centros
urbanos de xestión de dirección, de tamafto intermedio, a atracción poboacional. As
grandes áreas urbanas dispérsanse rexionalmente. A pesar de que nesta fase
aumenta a dispersión da poboación, aumenta considerablemente a
intercomunicación entre os diferentes asentamentos." (Camarero, 1993: 394)

Ó mesmo tempo que a tradicional despoboación do rural, peco agora só
dende finais dos anos oitenta, distintas zonas do Estado experimentan, seguindo o
ronsel debuxado polo resto de países europeos, unha nova "inrnigración" ou
"renacemento" rurais. En realidade, estes fenómenos deberían entenderse máis ben
como unha nova fase de urbanización do campo, xa que gran parte dos suburbios
metropolitanos, a urbanización dos perímetros rurais das cidades, a edificación
turística e de retiro e o crecemento das cidades pequenas e medias, supofien máis
unha expansión dos modelos urbanos de organización territorial (onde priman máis
as relacións con respecto ás vías de transporte, o acceso a servicios públicos e a
centros de producción industrial ou terciaria, o consumo de masas e a elección

l
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medioambiental como un entorno recreacional máis que como articulador da
producción e da vida social). A Cidade espál1ase polo campo e ó campo, pero, ó

mesmo tempo, só son algunhas cidades, as máis grandes, as que perden poboación
en favor dese novo campo superurbanizado. As áreas rurais do interior son as que

seguen a perder poboación, mentres que as áreas rurais dos entornos metropolitanos
(periurbanas, en xeral) e dos litorais costeiros están a gaiiala.

Un terceiro trazo é que a xente nova e en situación de dispofiibilidade
laboral ("activos") é a que segue a emigrar do campo á cidade debido non tanto á
percepción dunha imposibilidade de subsistencia "material" como á percepción
dunhas menores oportunidades de relación social e desenvo1vemento material
futuro. Mentres, a nova inrnigración rural é protagonizada sobre todo po1as persoas
maiores e inactivas (é dicir, sobre todo, tras a súa xubilación, na procura do
descanso e lecer que non proporcionan os centros urbanos espaiiois e moito menos

i os europeos, polo cal tamén veiien aqui a refuxiarse os pensionistas europeos de
[ clases medi o-altas, ás zonas máis cálidas). Só os "inactivos forzosos"
r. (desempr~gad.os ou con empr~~os precarios) da poboación n?va ou .os "executivos
r e profeslonms" da poboaclon adulta acomodada, tamen elnlgran Ó rural
r "suburbano", próximo ás cidades pero, evidentemente, non todos os suburbios son
: iguais (en prestacións de servicios, infraestructuras, transportes, calidades

i residenciais e medioambientais, etc.).
En definitiva, "o mundo rural aparece como un mundo fragmentado, no que

desapareceu a súa unicidade de antaiío. Atópase polarizado entre a emigración,
herdanza do pasado industrial, e a crecente inmigración que determina o ocaso da
sociedade industrial." (Camarero, 1993) Con isto, o autor pretende describir en que
medida a situación "postindustrial" ou "postfordista" implica unha expansión
distinta das cidades a custa dos recursos do campo e a través do campo que as rodea

Ii máis inmediatamente. Algunhas actividades productivas poden descentralizarse a
! algunhas áreas rurais ben comunicadas e con man de obra barata. A xestión, as

finanzas e a comercialtzación, pola contra, seguen a precisar a máxima
concentración, pero algunhas cidades medias poden centralizar agora as súas
rexións e nalgúns suburbios semi-rurais algunhas c1ases medias poden exercer os
seus trabal10s non manuais. Tanto nos suburbios semi-rurais de clases baixas con
predominio de poboación nova, alternando desemprego con precariedade 1aboral,
como nas zonas rurais que asumen fases baratas dos procesos productivos flexib1es
(a confección, por exemplo) os custos da expansión deste modelo páganse caros. O
máis relevante, no que se refire ó aspecto concreto da despoboación, refléxao o
autor como unha tendencia abrumadora: "Os efectos producidos na estructura
demográfica po10 éxodo rural son suficientemente coiiecidos. A vellentamento,
descenso da natalidade, ausencia de xeracións intermedias e masculinización. (...)
Os fenómenos de repoboación, ó ser espacialmente selectivos non van mellorar
sustancialmente este panorama. (...) A grandes trazos, non hai coincidencia entre as

I áreas máis envellecidas, as cales se seguen despoboando, e as áreas rurais que
I atraen a corrente de emigración de retiro. As primeiras pertencen ó interior

I montaiíoso e as segundas ó litoral." (Camarero, 1993)

L II::::;I:~::~~II -;:, II.~ ~
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2.2. A concentración do litoral e a fragmentación dos espacios interiores.

Para calibrar a validez destas análises podemos contrastalas co caso galego.
Un primeiro punto é o referente á relación entre o rural e o urbano. Algunhas
posicións son, ó meu parecer, esaxeradas cando manteiien que en Galicia, mesmo a
pesar de toda a urbanización e industrialización acontecidas, a lóxica reguladora da
vida rural (en crenzas e tamén no forte apego á propiedade da terra, ó traballo
familiar antes que á relación salarial, e ó uso intensivo do traballo antes que do
capital) está máis presente na vida urbana que á inversa: "o omnipresente e
todopoderoso entorno rural, colocándose subrepticiamente polos intersticios do
urbano, termina por anegalo" (Sequeiros, 1993). Mesmo é común a difusión
excesiva do prototipo de "obreiro simbiótico" que traballa asalariadamente na
cidade e mantén unha pequena explotación agraria ó mesmo tempo, o cal non só
pode soster longas folgas senón que tampouco sufriría en demasía o despido
producto das reconversións industriais recentes (a dos asteleiros, por exemplo) xa ~
que sempre restaría ese apoio na economía agraria de subsistencia. Pola contra, eu
penso que 'a industrialización en Galicia arrastrou consigo unha masa de poboación
que perdeu o seu vínculo non co campo en abstracto, senón con todo o entramado
de relacións que sostiiian a vida no campo (aínda que manteiia algunha pequena
horta como complemento de consumo ou viaxe as fin de semana á aldea). Na
cidade experimentou fenómenos completamente novos que trasnformaron a súa
vida (loitas sindicais e urbanas, expropiación dos seus coiiecementos técnicos e
adquisición, por exemplo, de saber como relacionarse coas Adlninistracións, etc.) e
que dificilmente poderia experimentar continuando na aldea de orixe. Ningún dos
seus finos, ademais, terá xa contactos significativos nin coiiecementos para a
subsistencia no campo. Eses mesmos obreiros e obreiras elnigradas á cidade agora
ven tamén como a relativa desindustrialización producida deixa situacións de
desemprego, deterioro dos barrios onde residen e un mercado de traballo máis
precarizado para os finos e finas descendentes (no estudio de Ruiz, 1995,
documéntase, por exçmplo, como a satisfacción tradicional de necesidades á marxe
do mercado, mesmo entre a poboación urbana, foron determinantes para previr ,
~~a pobreza .i~s~tánea coa primeira onda de desin~,ustriali~~ión, pero iso non .I

ImplIca a pefVIvlencIa de todo o entramado de relacIons SOCIaiS que sostiiian os t
"mercados alternativos", ademais de que a mesma autora apunta tamén como a f
extensión do mercado da vivenda e das grandes superficies comerciais, por

{exemplo, están xa rachando con aquel inestable equilibrio entre a economía formal

e a informal).

A raíz do anterior, pois, coido que, a pesar das simbioses realmente
existentes e perdurables, o corredor metropolitano que se está creando no litoral
galego (de momento ata Ferrol) e que cobre tamén a unha parte do temotrio interior
menor comunicado con el, determina un "centro" urbano (máis que un "polo") de
industrialización. Este centro urbano oponse e dolnina, nun sentido amplo (político,
econólnico, ecolóxico e cultural), ás zonas rurais do interior, ás "periferias". Agora
ben, cabe preguntarse que tipo de área urbana é esta que se está a recompoiier na
última década e que tipo de espacios rurais son os que quedan no interior.
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Con respecto ó primeiro, a mina interpretación é que ronda temos unha área
metropolitana en fase de transición e, polo tanto, en fase crítica, de indefinición,
con respecto ó papel que vai xogar a nivel internacional. A cuestión é se, como as
"análises estratéxicas" do Eixo Atlântico formulan, será capaz de combinar a
concentración de servicios empresariais e financeiros e xestión productiva e
comercial (do mesmo xeito que calquera outra metrópole do norte que actúa como
"cerebro" dunhas "mans" traballando ó longo do mundo), ó tempo que transforma
as súas eslructuras productivas cara un modelo rnáis flexible, sen necesidade de
desrnantelalas completamente por "pouco competitivas", (potenciando aquelas
mellor situadas internacionalemente como as industrias químicas, de transforrnación
de materiais ou de alimentos, gasolineiras para barcos, conslrucción de pezas de
automóbil, etc. ó tempo que efectuando reconversións, reduccións de cadro de
persoal, subcontratación, métodos de producción "xusto a tempo" e control de
calidade, etc.); ou se só é capaz de flexibilizar a súa producción industrial e
agroindustrial, convertíndose nunha rexión absolutamente dependente dos centros
decisionais europeos, norteamericanos ou xaponeses (Mella, 1994).

Esta particular fase "embrionaria" das contradiccións postindustriais, altera,
polo tanto, as valoracións con respecto ós movementos poboacionais. A
descentralización productiva, por exemplo, está dando lugar a que algunhas
mul1eres permanezan na súa área rural de orixe (nunca demasiado interior ou
aillada), ligadas agora a actividades flexib1es segundo os intereses do capital
(longas xornadas laborais, traballos estacionais, relacións mercantis, etc.) (por
exemplo, formando febles e moi dependentes cooperativas téxtiles: Herranz e Hoss,
1991; para unha sistematización da precariedade laboral que orixina o
postfordismo: Bilbao, 1993; as consecuencias políticas e espaciais en Lipietz, 1994
e Fernândez Durân, 1999). Fero trátase só de casos moi minoritarios polo
momento. O que tenen de importante é que conectan coa tese da trip1e
"polarización" entre costa, vilas e espacios de montafia ou circundantes ás vilas. En
realidade, a maioría desas ac-.tividades postindustriais, xunto a acelerada presencia
dun comercio gobernado por empresas multinacionais, localízase no corredor
metropolitano ou nas cidades medias, tendendo a facelo naquelas vilas (case sempre
cabeceiras de cornarca) mellor comunicadas e rnáis densas en poboación. Nestas
cabeceiras cornarcais destacaranse aquelas que centralicen, ademais, agroindustrias
e cultivos intensivos ou monocultivos que, polo xeral, requiren pouca poboación
pero algún centro de fornecemento, xestión e comercialización con algo máis de
concentración demográfica (para a análise detallada da implantación dunha
multinacional agroalimentaria: Iturra, 1988).

Agás algunhas zonas minoritarias (onde se ubiquen paisaxes en forma de
"reservas naturais" para o turismo rural, ou onde se rendabilicen os productos con
"denominacións de orixe"), para o resto do rural galego, e sobre todo as zonas
montafiosas, queda un futuro de exportación de rnaterias primas (madeira, pedra,
auga, etc.) e enerxía (eléctrica sobre todo) e de acollida de resíduos (os sólidos e
urbanos para plantas de incineración ubicadas en lugares con pouca oposición
social, é dicir, pouco poboados; e, ás veces, tamén para enterramento dos nucleares,
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tal como indicaron algunhas Autoridades na prensa estes útlimos anos) ou de
instalacións socialmente polémicas (como os cárceres).

Ata agora estes procesos postindustriais están desenvolvéndose lentamente
en Galicia e nalgunhas ocasións obtefien oposición social organizada, case sempre
procedente dos entomos urbanos. Sen embargo, a clara división espacial que perfila
suxire que a despoboación vai continuar, se ben a traxectoria pode non ser
directamente ós centros urbanos tanto como ás periferias deles ou ós "distritos"
(incluídas algunhas das comarcas en renovación) onde se distribúa o novo sistema

productivo.

Polo outro lado, cabe preguntarse: i,está a xente marchando das cidades? A
situación actual é máis ben de estancamento, se ben se precisarían datos actuais
para confirmar esta hipótese. O que demostran algunhas indagacións é que todas as
grandes cidades abordan reestructuracións dos seus cascos históricos onde residía
parte da poboación obreira máis tradicional que está sendo sustituída por clases
medias e altas, máis vinculadas co sector servicios (proceso que a literatura
anglosaxona denomina de "gentrification": a comprobación destes feitos no caso de
Vigo pode verse en Martínez, 1995, 1996). Esa poboación en moitos casos é
realoxada na periferia da súa propia cidade, sempre tendo en conta que os suburbios
das cidades galegas son bastante limitados e híbridos en conxunción con
asentamentos de planta baixa, autoconstrucción e hortas semi-rurais. Ó mesmo
tempo, os indicios de inrnigración estranxeira que chega preferente e directamente
ás cidades, a pesar de todas as trabas policiais que se lle impón, aventuran
convincentemente a idea de que en Galicia esa despoboación urbana non se está
dando na mesma proporción que suxire o "renacemento rural" descrito para
algunhas cidades europeas e espafiolas.

2.3. A volta á casa ;,de sempre?
~

O outro punto é o da composición social das migracións. Aquí tamén son
notables as diferencias coas tendencias xerais expostas por Camarero, peco tamén
están máis consolidados algúns procesos de efectiva mobilidade. Tomemos, en
concreto, estes dous que matizan os trazos xerais apuntados antes por ese autor:

,1) "A emigración de retiro non é simplemente unha emigración de retomo, '

os que retoman son os menos, non é unha volta para morrer onde veu ó mundo.
Polo contrario, representa a primeira oportunidade para comezar, por fin, a vivir.
O retiro remata coa localización obrigada da residencia preto dos centros laborais
e servicios educativos. Pódese agora determinar con maior liberdade o lugar de
residencia, posto que xa non hai traballo ó que ir, nin nenos ós que coidar, só
tempo para unha vida fundamentalmente ociosa. "; 2) "O espacio rural convértese
nun espacio poboado estacionalmente. No verán ou durante as fins de semana a
densidade poboacional trasládase dende a cidade ás viíias. O crecemento da
segunda residencia é expresión suficiente disto." (Camarero, 1993: 393, 395)
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A "ellÚgración de retiro" ó "campo" caracterízase, pois, por: 1) ser
protagonizada por poboación xubilada e con rendas medias e altas; e 2) por
dirixirse fóra dos centros urbanos, pero cara áreas rurais moi distintas, e con
frecuencia moi alonxadas, das áreas rurais de orixe. Realmente estas zonas son unha
expansión máis da gran cidade, xa que son áreas que, aínda carentes de fábricas e
escolas para esa poboación anciã, si precisa de transportes, hospitais, centros
comerciais e servicios administrativos de todo tipo que tamén conlevan
concentracións urbanas (incluídas escolas e "postos de traballo"). Os datos dos que
dipsofiemos para Galicia, sen embargo, non penniten contrastar esa tendencia con
claridade. Máis ben, o que está a ocorrer é que, xunto á baixa natalidade en xeral
para toda Galicia (con decrecemento vexetativo en global), nas vilas que articulan
todo o espacio rural en profunda despoboación estanse a dar tres fenómenos unidos:
1) unha lixeira natalidade positiva; 2) a atracción de xente dos seus contornos
rurais (atraída polas facilidades coa electricidade ou a auga, por exemplo, ou polos
empregos na construcción e no pequeno comercio que nestas vilas son un dos
motores econóllÚcos); 3) e, sobre todo, un forte retorno da poboación que ellÚgrou
décadas atrás (a maioria alén de Galicia e das fronteiras estatais) (Rodríguez, 1997,

1998).

Este último sector social é o máis numeroso e significativo, xa que se retoma
á terra propia, non a zonas de turismo e lecer (ou, en caso de optar por estas últimas
no litoral, por exemplo, faino a xeito de segunda vivenda ou como investimento, xa
que é máis doado alugar estas vivendas en períodos vacacionais). É certo que non
retoma á parroquia rural que abandonou no pasado e faino, en cambio, de forma
preferente ó centro urbano máis próximo (vila ou cidade), co que precisa a
construcción de nova vivenda e, ademais, inviste en actividades terciarias como a
hostelería ou o comercio. De calquera xeito, se está ben rexistrado este crecemento
das vilas galegas (as 9 vilas de "economía diversificada", case todas no interior
non-litoral, mesmo cun incremento medio próximo ó 75% entre 1960 e 1991, en
contra da imaxe comÚD pe estancamento que se ofrece de Galicia), tamén existen
indicios de que os ellÚgrantes con descendencia nova regresan preferentemente a
algunha das 7 grandes cidades galegas e residen só temporalmente nas vilas ás que
se senten máis arraigados. Ó mesmo tempo, tanto por interese dalgunhas empresas
multinacionais, como polas necesidades dalgÚDs sectores productivos das grandes
cidades, a sellÚ-industrialización e terciarización que se desenvolve nas vilas
galegas son resultado dunha relativa descentralización na que a man de obra
ellÚgrante retomada ou os seus mínimos investimentos en autoemprego son un f
recurso máis para consolidar a súa rede metropolitana. En realidade son poucas as :
familias ellÚgrantes que regresan cunha gran riqueza econóllÚca e, moito menos,
con capacidade de grandes investimentos (superiores á pequena edificación e á
instalación dalgún pequeno negocio familiar) ou para un simple retiro de lecer.

En relación a este fenómeno tan importante no cambio demográfico en
Galicia, cabe situar o parámetro referente ó dinamismo da poboación entre os
distintos espacios marcados. Como xa se sinalou, unha gran parte do territorio rural
estase a despoboar en termos xerais, se ben son moi diferentes as condicións en que



186 MIGUEL MARTiNEZ LóPFZ

se despoboan as zonas de alta montafia e as zonas circundando as vilas "agrarias" e
de "economía diversificada" do interior (e tamén en torno ás dúas cidades medias
do interior, Lugo e Ourense, por non considerar tamén o caso dalgúns pequenos
entornos deprimidos dos redores do Ferrol, A Corona ou Vigo). Tamén se explicou
que este panorama de fragmentos, 6 que habería que unir as recomposicións de
clase entre centros hist6ricos e periferias urbanas nas grandes cidades, correpóndese
cunha lóxica de reestructuración postfordista na que o corredor metropolitano do
litoral galego ronda non consolidou o seu lugar a nivel internacional.

Pero nesta visión un tanto estática e deterrninista hai que engadir as
resistencias organizadas da xente fronte a algúns dos seus proxectos centrais (como
os planos de resíduos ou o incremento de construcción de encoros ou minicentrais
hidroeléctricas, por exemplo) así como os acoplamentos diversos e difusos ás novas
divisións espaciais. A poboación "emigrante retomada" constitúe o continxente
social que máis claramente se adapta á nova situación e a potencia. Agora ben, por
unha parte xa apuntei que só parcialmente contribúe ó desenvolvemento urbano,
constructivo e comercial das vilas, xa que tanto a agroindustria, como a
descentralización de certas industrias urbanas, explican mellor este crecemento a
custa sempre do decrecemento (e explotación laboral e ecolóxica) do seu entorno ;
inmediato. Pero ademais existen outros indicios de que o proceso ronda non f

rematou. A construcción e o comercio amosárannos os puntos fortes do

razoamento.

Onde si se manifesta o abrumador carácter rural mesmo de moita poboaci6n
urbana, non é tanto nas súas actitudes cara ó traballo ou no seu vínculo coa
actividade agraria, senón co mantemento maioritario dunha segunda residencia no
seu lugar de orixe. Esta vivenda familiar refonnada ou construída nalgunha das
parcelas herdadas, si tende a localizarse nas parroquias, se ben tamén aquí
predomina a corrente a achegarse ós núcleos menor comunicados, alumeados e
urbanizados. En poucas grandes metrópoles do resto do Estado pode dicirse que
exista tanta relación cutlha segunda vivenda, se ben, como apuntaba Carnarero, no
verán, fins de semana, vacacións e datas festivas, o campo vive o seu máximo
apoxeo. Isto atinxe tamén ás parroquias e lugares de montafia, onde observamos e
moita xente o narra, como neses días álxidos da "estacionalidade"alcánzanse
ocupacións similares ás de moitas vilas próximas. Non obstante as vivendas están
baleiras unha gran parte do ano. O cal non é óbice, loxicamente, para que a
industria constructora deixe de seguir medrando. Máis que unha industria turística,
neste caso trátase dunha continuidade das relacións familiares que desaparece coa
progresiva defunción das persoas anciás neses ámbitos rurais. A construcción con
perspectiva turística só pode facelo en espacios especialmente protexidos, cousa
que a chuvia ácida, a desforestación, os pesticidas, a poluci6n ou as autovías, non
proporcionan xa en boa parte do territorio galego; mentres que a segunda residencia
rural e a asistencia a festas tradicionais non se realiza en base a esixencias
esencialmente turísticas.
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O que si desparecen son os actos públicos como lugares de intercambio
social entre distintas vilas e comarcas. Tanto as festas e as feiras que se manteften
activas, soen perder a organización comunitaria anterior, a presencia de productos
autóctonos e, sobre todo, a afluencia de xentes doutros lugares agora máis próximos
polas vías de comunicación existentes, pero máis alonxados pola falta de intereses
comúns (mercantís, matrimoniais, educativos, etc.). As estradas multiplican os
traslados, pero non necesariamente as interaccións nin a organización social. As
estructuras comerciais son o outro exemplo diso, dende o momento en que todos
eses pequenos negocios de distribución alimenticia ou de útiles domésticos ou para
as explotacións agrícolas, cada vez máis son concentrados de forma monopólica e
obrigan ós seus propietarios a reconvertirse en "traballadores" filiais das empresas
controladoras, ainda que con relacións mercantís (en tanto que "empresarios
autónomos"). Os planos de infraestructuras viarias tamén potencian a
transformación deses pequenos comercios en redes de supermercados situados nas

vilas máis numerosas ou na súa desaparición en favor dos grandes hipermercados
situados nos extrarradios das grandes cidades, ós que acuden en coche mesmo
dende as zonas de montaiía máis recónditas (porque só o fan unha vez cada quince
días, mentres que non poderían manter un emprego a tempo completo na cidade

tendo que viaxar todos os días). En conclusión, este tipo de "repoboamentos"
parciais do campo están ben consolidados en Galicia dende sempre, ainda que
agora se aceleran cara un reaxuste que semella afondar na súa despobaoción real,

moi lonxe do aparente "renacemento" que ás veces pode suxerir.

3. A MONTANA GALEGA: POUCA XENTE E MOITOS MUNDOS.

Existen tres dificultades importantes na realización de investigacións
sociolóxicas como a presente. Unha é a de atopar coherencia entre os enfoques

! teóricos e os datos empíricos. Outra é a de recoller ou producir todos os datos
empíricos necesari°.s (de índole cuantitativa e cualitativa) que determinen os
obxectivos da investigación e os recursos dispofribles. A terceira é a de elaborar
informacións que poidan ser revisadas, contrastadas e reelaboradas a partir da
utilidade que demostren para ser usadas polas poboacións en xeral, e non só polas
institucións científicas ou administrativas. Con todas elas confrntámonos
necesariamente nesta ocasión polo que, na práctica, sempre hai que decidir unha
estratexia de investigación que poida ir ofrecendo algúns resultados á vez que ir

abrindo o carnifto para continuar fructiferamente o coftecemento do tema.

Como xa aniticipei, o carácter deste texto é o de ir consolidando unha
primeira fase "exploratoria" da investigación emprendida. A estratexia
metodolóxica pola que se opta, polo tanto, valida que unhas exploracións sexan
máis relevantes ca outras, de cara a coftecer o "fenómeno" da despoboación en
Galicia segundo as informacións previas de que se dispón e da perspectiva teórica
que se fixo explícita. Neste caso, combinamos a discusión sobre os datos censais
reelaborados por outros membros do equipo de investigación, coa selección de
dous colectivos sociais especialmente implicados nos procesos de despoboación: a

-
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xente que quedou (que non emigrou, pero que mantivo sempre lazos coa que si o
fixo, lazos que tamén serán indagados a través dalgunhas persoas que retomaron da
emigración) e a xente que empezou recentemente a repoboar estas zonas (case
sempre procedente do árnbito urbano e sen vínculos previso coas zonas ás que

chegaron).

Esta selección fíxose en base a dous criterios: 1) primeiro pola escaseza de
estudio existente sobre estes colectivos, sobre todo naqueles casos en que se aborda
ás persoas efectivamente emigrantes como as protagonistas da despobaoción e, con
máis actualidade se cabe, naqueles outros nos que se implementan políticas
europeas de desenvolvemento rural sen ter en conta a nova diversidade social que
habita as zonas despoboadas; 2) segundo, porque se trata de colectivos dobremente
marxinados (xeograficamente por habitar o rural menos industrializado e
comunicado, socialmente por constituírse por xente que dalgunha maneira é
expulsada da cidade ou que, no caso de moitas das mulleres nativas que
permaneceron na montafia, soportaron e soportan a maioría das cargas que
supuxeron os custes da emigración e supón a vida no campo, a ruptura de relacións
sociais, o aillamento na etapa da ancianidade, etc.) e, a través deles e das súas
vivencias efectivas en usar estes espacios e en mantelos como específicos
ecosistemas sociais e naturais, pódense percibir os puntos máis críticos (os
"atractores") sobre os que penderá todo proxecto de transformación dos mesmos.

A metodoloxía que se empregou foi exclusivamente cualitativa, por medio
de distintas viaxes a lugares onde cofiecía a algunhas persoas con vínculos a esas
zoas, permitíndome breves estancias de "observación participante" nalgunhas das
actividades cotiás que se levan adiante (por exemplo, colaborando cunha
cooperativa de traballadores urbanitas establecida na Laxe ou facendo varias visitas
de asesoramento a unha colectividade neo-rural en Carraxó e nas proximidades de
Vilar de Barrio -Ourense- para que comercializaran a súa agricultura ecolóxica a
través dunha cooperativa de consumo de Vigo), así como a aplicación dunha
técnica xa un pouco máis intrusiva e coaccionante, como foi a realización e
gravación de tres reunións de grupo, a medio camifio entre a entrevista grupal semi-
estructurada (baixo guión previo) e o grupo de discusión (impedido este na maioría
dos casos polo mutuo cofiecemento previo das persoas convidadas ás charlas; pero
usándoo como modelo nalgúns dos seus procedementos non-directivos, sobre todo
na reunión mantida con xente neo-rural de distintos asentamentos que se cofiecían
relativamente pouco entre si). Están restrinxidas, como dixemos á Serra do Surdo,
na provincia de Pontevedra (que abrangue, na Dosa particular demarcación e que
non se corresponde coa delimitación comarcal institucional para outros efectos, os
municipios da Lama, O Covelo, Cotobade, Campo Lameiro, Fomelos de Montes e
Pontecaldelas), ronda que outros contactos persoais e cofiecementos obtivéronse
tamén do resto de Galicia.

Previamente analizamos as traxectorias despoboacionais ó longo deste
século nas localidades do DOSO "estudio de caso", por se aparecían municipios rnáis
relevantes cara os que dirixir a busca (por acusar máis a despoboación, por ter
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experimentados cambios moi bruscos ou por amosar algún indicio de recuperación
recente). A especial e, "a priori", favorable situación desta comarca pode verse pola
súa proximidade a áreas metropolitanas en expansión como Vigo e Santiago de
Compostela, a centros urbanos administrativos como Pontevedra e a pequenas
cidades semi-industriais como Vilagarcía ou Lalín. Todo isto, sen embargo, non a
libera de reflectir uns índices de despoboación media superiores ó 20% entre a
década dos 1960 e finais dos 1990 (con moi fortes oscilacións entre a recuperación
recente de Pontecaldelas con +5,1% e a caída en picado da Lama con -47,9%) e
superiores ó 27% se consideramos todo o periodo comprendido entre 1900 e 1996.
A seguinte táboa resume, pois, estas primeiras referencias que tomamos.

Os datos confirman unha inicial sospeita da diversidade case "fractal" que
existe entre todos os municipios que experimentan despoboación cando se observan
polo miúdo as súas variacións históricas. Non obstante, os datos globais tamén
esconden realidades como as xa expostas: as vilas e centros urbanos cabeceiras dos
municipios (onde están nidiamente unificadas) tenden a gafiar poboación dende os
anos sesenta, mentres que é, sobre todo, o seu entorno de parroquias e lugares máis
diseminados os que acumulan as maiores cifras de perdas poboacionais. Isto é
especialmente certo naqueles municipios que experimentan recentes, aínda que
Ienes, recuperacións, como Pontecaldelas e Fornelos e mesmo naqueles, como A
Lama, que experimentando a máxima despoboación da cornarca tamén poralizan
moito a poboación do centro urbano e a do seu controno (non por casualidade,
entón, senón por esa febleza de poboación efectivamente opositora se edificou aí a
macroprisión provincial que, paradoxicamente, agora está impulsando un novo
crecemento residencial protagonizado polas farnilias dos "carceleros" que se
instalan na cornarca). En conclusión, dentro das primeiras posibilidades de
contactos con persoas da cornarca, seleccionamos a xente destes tres últimos
municipios máis significativos que mencionei (por presentar unha recente
recuperación e por ser o caso máis extremo de despoboación), pero sempre das
parroquias máis alonxadllS do centro urbano (A Fraga-Caritel de Pontecaldelas, A
Laxe de Fornelos e A Cavada-Gaxate de A Lama). Nun futuro, pois, abordaranse os
casos máis "normais", tendo en conta, de todos modos, que nin esa nonnalidade
estatística é real do todo (nos tres tipos de descenso poboacional "progresivo"
poden verse, por exemplo, as diferencias no tipo de saltos demográficos máis
bruscos ou máis suaves por décadas e na situación máis recente de recuperación ou
continuidade), nin deben ser os criterios censais a única base para aproximarse á
despoboación, senón que precisamos doutros criterios estructurais que apunten a
como a xente "poboa" real e singularmente eses espacios.
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Municipio Despoboación Despoboación Principais décadas de Tipoloxía da lraxectorla
(residencial) (residencial) despoboación
19(X)-96 (%) 1900-96 (%)

ALaIlIi -40,7 -47,9 1920,1940, IRREGULAR (subas e baixas
1960, 1970 bruscas ata os 1960; caída en

picado 1900-1980)

O Covelo -34,6 -25,5 1920, 1950, IRREGULAR (subas e baixas
1970, 1980 bruscas)

Cotobade -37,9 -18,2 1950,1960,1980 PROGRESIVO (descenso 1ineal
con saltos suaves)

Can1JO UmJiro -37,7 -11,3 1920,1940, PROGRESIVO (descenso lineal
1950,1970 con saltos bruscos)

Fonx:los -13,8 -5,5 1960, 1980 PROGRESIVO (descenso lineal
de Montes con recuperación nos 1990)

Pontecaldeias -2 +5,1 1970,1990 ESTABLE (no século, pero
(-14,9: IRREGULAR na osci1ación, crece

1970-96) nos 1960, decrece 1970)

Fonle: Elaboración propia a partir dos Censos de Poboación e Padr6ns de Habilanles (IGE).

3.1. Aquí naceron, aquí están: pennanencia e retorno a partir das vivencias
das mulleres.

Os dous grupos de mulleres coas que falamos na Fraga de Caritel e máis na
Laxe, compofiíanse principalmente, en ambos os dous casos, de mulleres maiores
dunha mesma familia (entre os cincuenta e os oitenta anos) xunto con algunha
vecifia próxima. Case todas elas traballaran habitualmente no campo e
permaneceran sen emigrar no seu lugar de orixe, pelO os grupos neste sentido

~

tamén se compensaban coa presencia de mulleres retomadas despois de longos anos
de emigración, que se atopaban na aldea debido a ser fio de semana cando se
fixeron as reunións. Esta completa participación feminina, sen embargo, non
propiciou orientar toda a discusión ó redor de todas as dominacións e exclusións
que se acumularon na súa vida polo feito de ser mulleres, se ben foron saíndo
algunhas diferencias moi significativas con respecto ós homes, que constitúen o
primeiro eixo revelador co que introducirei esta análise da recomposición da
memoria da emigración na zona.

3.1.1. Relacións salariais na emigración, autoemprego no retorno.

Nesta zona rural perdura a división sexual dos espacios, pelO esta
prolóngase de maneira máis enrevesada á división do traballo e ó protagonismo na
emigración. Por unha parte, é manifesto que os homes seguen a acudir
rutinariamente ó bar despois do xantar ou da cea, meDIres as mulleres seguen
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responsables da cocifta en xeral, onde fan as comidas, limpan e quedan na
sobremesa e parte da tarde a charlar e ver a televisión. Para os homes a cocifta só é
un lugar de paso, para as mulleres o lugar onde deciden e impoften a súa orde de
todos os elementos. Un dos homes da casa entraba e saía da cocifta mentres
conversabamos, sen dicir refi ou facendo algún comentario e marchando sen esperar
á réplica, como quen atravesa un lugar sagrado. A exclusividade das tarefas
domésticas en mans das mulleres, como se sabe, non as exime de traballar no
campo e co gando, pero a emigración determinou que mesmo este traballo se
realizase tamén de forma exclusiva polas mulleres que quedaban na casa.

De feito, o procedemento máis habitual da emigración foi que primeiro
partiran os homes e só despois de que voltaran a casar aquí, puideron as mulleres
marchar con eles, as que casaron e as que marcharon.

"Pois mira, dela marcháronsel/e os catro irmáns afora. Os homes, si, as
mul/eres quedaron, para trabal/ar o campo. Despois vineron e casáronse, e
volveran a marchar coas mul/eres. Eran máis vel/os cá nós. Si elas quedaron aqui:
Ah, si, pero eran solteiros. Cando marcharon xa eran rapazotes. Rapazotes si, eran
para andar polo mundo. Primeiro emigraron, e despois casaron e vineron e
marcharon outra vez. Si, casaron os catro aquí en Ghalicia. Elas quedaron as
catro con todo aquí; coa herencia toda, tinan moitas finc~ De antes non era o
mundo que hai hoxe, cambiou moito. Tinan que traballar. Cambiou moito. Non, se
no noso tempo había moita seriedade e moito aquel, non se podía bulir cun plato
máis que outro, e aquel é feo, e aquel é delghado, e aquel é ghordo, e aquela...
Tanto se escol/eu que quedamos solteiras. Os homes habíaos, pero tamén non os
quixemos nin casados nin solteiros. Unha casouse. A mina nai, que xa morreu. Si,
a nai desta. Esa casouse e o marido tamén l/e marchou para Brasil. Botou alá
doce anos e despois veu. "

Noutra das entrevistas, relatábase o caso de como tamén o home xa casado
emigrou el só a Brasil (sçguramente os da mesma zona emigraban ós mesmos
destinos debido ás redes de familiares e coftecidos locais que o fixeron
previamente), pero alí fixo novas familias e esqueceuse da de aquí, sen voltar
xamms.

A división das familias tamén estaba determinada pola existencia de fillos.
Nun caso deixaron ó fillo (duns dous anos) coa avoa mentres o pai e a nai
marcharon a Alemafta, ata que despois de varios anos puideron levalo con eles. Ir a
Europa ou a América, polo tanto, entraftaba riscos menores ou maiores,
respectivamente, de división familiar que, como se ve, case sempre redundaba
desfavorablemente nas condicións de traballo e expectativas das mulleres e, sobre
todo, nas mulleres que quedaban. Fronte á tendencia estatal da masculinización do
campo a partir dos anos sesenta (en especial no campo máis industrializado
progresivamente), a emigración galega das zonas de montaiía deixou unha
importante feminización, similar á que viven, por exemplo, as mulleres dos
marifteiros de altura.
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Casar e traballar nas actividades agropecuarias tradicionais, eran os factores
que podían desequilibrar a balanza desa feminización das zonas despoboadas.

"Elas traballaban todo. Elas tinan bois. Tinamos, botabamos vintedúas
leiras nosas. De maíz e centreno, e patacas, fruta. E vendiamos. Tinamos dous bois
e cuatro vacas, seis. E a sete e aoito, cando se criaron os pequenos. De comer non
lle faltou nunca. Pero as fincas que había que traballar xa as traballaban elas,
eran novas, podían todas e traballaban, e logo eles tinan que buscar algo máis por
f6ra. Comiamos e bebiamos e fame non se pasaba. Matabn dous cerdos e labranza
e todo, bueno... Pan, diso tinan sempre, claro. Moita fame non se pasou. Bueno,
todos igual non eramos, que algúns tinan algo menos e pasábase mal, aghora xa
pasou. Cala que algunha xente pasou moita fame. Os que tinan non pasaron fame.
Estes tinan moita herencia, e claro, traballaban e despois vendían patacas, e
vendían maíz e vendían, e compraban as cousas. O que fixese falta. (-i. Nunca se
vos pasou pola cabeza eso de marchar e dicir, pois eu tamén marcho?) Si, si, si,
pero non deixaban, non deixaban marchar. Nin nos deixaban casar. Porque a nai
non queria que se lle marchasen e chorou, de que se quedasen e despois quedou
ela para marchar cun irmán a Arxentina. Tina un irmán alá e queria que Jose pa "
con ela. E así é a vida, i. non é? Campesinas, aquí naceron, aquí están. "

Casar equivalía, case, a emigrar. Emigrar equivalía a que a muller empezara
a traballar asalariadamente e coidar a casa ó mesmo tempo. Quedar equivalía a
multiplicar o rango de traballos que se debían facer, na casa e no campo.

A fame real ou vindeira debido ó número de bocas a alimentar, ateigaba a
moitas famílias da montafia e inducía a emigrar. Trátase de terras "duras de cavar"
que só permiten unha agricultura extensiva e, sobre todo, a explotación gandeira. A
subsistencia, polo tanto, esixe a propiedade de moitas terras e de moitas cabezas de
gando, ademais de xente que se encargue de ambas. O paradoxo é que antes da
emigración obtífianse grandes volumes de producción que, mesmo permitindo unha
mínima venda extemat non eran de abondo para cubrir as necesidades de todas as
famílias; na actualidade, mesmo téndose multiplicado enormemente, por exemplo, o
número de vacas (dicíannos que por causa das subvencións públicas existentes aquí:
só para carne, non para leite), non hai ninguén que as coide e a maioría das veigas

están abandonadas.

Para as mulleres resistentes a mellora proviu da xeralización das pensións de
xubilación, rachando coa súa dependencia do cultivo para autofomecemento e para
a venda. Para as mulleres retomadas de longos períodos de ausencia, mesmo
despois de ter traballado na limpeza, tendas ou fábricas do estranxeiro, o regreso
faise directamente ó coidado do fogar. Os homes emigrantes retomados, pola súa
parte, tampouco voltan á agricultura, senón a actividades polo xeral terciarias
(comercio, hostelería), algunhas secundarias (construcción, emprego asalariado en
factorías) e case sempre en forma de autoemprego e con "preferencia" a localizarse
nas cidades próximas, antes que nas parroquias natais, ronda que con estes

mantefian moitos vínculos e ata bens inrnobles.
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Nun caso, a volta de Alemaiía fíxose directamente á Laxe, pero só para
instalar aí a residencia, xa que todos os días o home percorría os 50 km de eslrada

I ata Vigo, onde atopou lraballo na conslruccióno Noulros casos únense residencia e
1 traballo na cidade, enlrando o home como asalariado nunha gran fábrica (de

cerámica, Alvarez, boxe en gran parte desmantelada), creando un bar familiar en
Vigo, ou con negocios de venda noulra cidade máis próxima onde tamén se reside
case exclusivamente (Pontevedra)o Unha saída con máis arraigo é o da compra dun
tractor que proporcionou autoemprego a un home, ó mesmo tempo que permitia a
residencia familiar nunha vila próxima (A Lama) onde esa maquinaria era un
recurso escaso pero pouco custoso para os aforros do emigrante, e facilitaba tanto
as pequenas actividades locais como podía servir para manter relacións mercantis
coas grandes empresas (de conslrucción de obras públicas, por exemplo, que así

tinan un obreiro asalariado menos do que preocuparse)o

Estes emigrantes retomados, pois, anticipan a reeslructuración postfordista
común a todos os países do Cenlro mundial moito máis do que se atribúe á suposta
mentalidade individualista d/l xente galega. Esta mentalidade, sen embargo,
sustentaríase nun pasado de ~aballos comunais que creban cando se maquiniza,
industrializa e lransnacionaliza o campo (Iturra, 1988), pero que, segundo a
interpretación dominante, nunca deixaría de manter unha relación minifundista coa
terra e, por tanto, chegar a ser un pequeno empresario (comerciante, sobre todo)
seria unha aspiración común para quen deixa o sector primario. Non obstante, na
mina opinión coido que pesan máis as expectativas que a comunidade pon sobre
quen emigra e cando estes voltan a casa, por orgullo e por responder en parte ás
esixencias de progreso que a vecifianza depositou neles, invisten os seus escasos
aforros en negocios privados completamente desleigados das penurias do campo e a
gandeiríao AIgúns, sobre todo os que foron a América, xa tinan a experiencia de
instalar un pequeno negocio, pero a maioria lraballou precariamente nos países ós
que arribou (na limpeza, conslrucción, fábricas, conserxeria de escolas ou casas,
etc.)o En charlas informais.na Laxe descubrimos un apoio real a este argumento: un
fillo emigra a Mallorca lraballar na hosteleria, o pai remata emigrando con el ó
mesmo sitio, pero este último regresa á aldea ó cabo duns anos, cousa que o fillo xa
non fará nunca máis agás nalgunhas vacacións, mais o pai ó regresar recupera o
arraigo perdido encargando o coidado do gando que segue a posuír (e mesmo
incrementou) e o lraballo doméstico a unha familia de Mondariz, meDIres que el
ocupa o seu tempo con responsabilidades na mancomunidade de montes. En xeral,
pois, nunca se volta ó mesmo sitio nin se volta para facer o mesmo de antes. O
retomo é sobre todo á cidade e a un autoemprego cada vez máis axeitado ás
flexibilidades recentes esixidas pola reconversión das grandes fábricas e empresas.

"Os imláns tinan casas de neghocios fóra. Fóra, en Lisboao E despois
vinera retirado a Vigo e tamén comprou outra casa de negocio, que lia deixou a un
sobrino, da parte da muller, que foi quen os coidouo E despois veu outro a
Pontevedra. Cando vineron de retirada. despois. duns anos alá. entón vineron de
retirada e colléronnos aqu~ e morren aqu~ pero inda botaron anos aquí con
negocios. ('00) Si, o meu marido mfoi. Estuvo seis anos no Brasil, e o meu irmán

.
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tamén. Teno un hermano que está en Vigho tamén, e marchou outros seis anos a
Brasil, despois veu do Brasil e marchou a Suiza, e agora de Suiza está en Vigho
tamén. Xa está definitivo, está definitivo aí en Vigho. Cando marcharon [a Brasil]
o meu foi para unha casa, unha panadería do meu irmán, e o dela foi para unha
cousa de bar, ;. non? E despois en Suiza foi para un hotel... E o meu marido entrou
en Álvarez, en Vigho, está retirado de Álvarez. Está mal, está... El saleu agora coa
recomposición de cincuenta anos. (...) Moi pouquino, home, algho mandaban, pero
moi pouco. Nada, meu irmán nada, e o dela tampouco... O meu non mandou un
pataco siquera. ;.Que iba mandar se non...? Eran rapaces e pouco lles paghaban.
Cando veu, e estivera seis anos, trouera vinte mil pesetas. Vaia home, o que lle
deron. (...) Estivemos cun bar 14 anos [en Lavadores, Vigo]"

Por último, estas reconfiguracións sociais a partir da emigración e as
divisións sexuais que as acompanan, tefien a súa prolongación cos fillos e fillas,
sobre todo os de quen emigrou. Os fillos e as fillas determinan, en primeiro lugar,
que se adiante a da'fi de retomo, que non se regrese nunca con eles ou que, de
facelo todos se tenda a instalar a residencia familiar na cidade. En segundo lugar, o
futuro laboral desta xeración descendente da emigración preséntase máis negro que
para os seus proxenitores, se ben alonxados case sempre da expectativa de emigrar
coma eles.

A razón pola que os fillos poden provocar o adiantamento ou a simple
finalización da estancia no estranxeiro é porque os seus pais pensan que continuar
alí estudiando, por exemplo, o ensino secundario, pode facer que se "integren
demasiado" nunha cultura e sociedade alleas e que despois xa non queiran regresar
a Galicia. En consecuencia, cando os fillos están estudiando, por exemplo, estudios
superiores, ou tefien relacións laborais, amigables e sentimentais fortes no país ó
que chegaron os pais, soe acontecer que ou ben se queden todos alí definitivamente,
ou ben os pais vaian retrasando a data de retomo, para rematar facéndoo eles sós.
Estas situacións danse principalmente cando os destinos da emigración son Europa
ou as metrópoles do ~stado espanol, mais no caso de Lationamérica, en moitas
ocasións outros factores (como o escaso prestixio do ensino universitario alí ou as
crises económicas e políticas) provocan que se poida producir un retomo de toda a
familia en momentos en que os fillos, en xeral, aínda non se estableceron
definitivamente por si sós, emancipados da dependencia paterna e materna.

En terceiro lugar, a cidade máis cá aldea, semella o espacio preferido para o
retomo da xente emigrante con fillos, que xa está familiarizada coa vida urbana e
que ademais valora positivamente as oportunidades que ofrece para os seus fillos,
sobre todo se non son moi pequenos. Os fillos, pois, atan á cidade ou, senón,
desátanse dos pais para quedar eles na cidade.

.. En Brasil estaba mal. Ó ires pa" Brasil tes que facer alá a vida e logo xa

hai que abandonar.. os fillos se fan maiores. Hai que botar alá moito tempo. Nada.
E aquí ves tódolos fins de semana ou ves cando queres. Nós, por ejemplo, estamos
aghora en Vigo porque témo-lo chaval no coleghio, senón nós podiamos vivir
aquI: El está jubilado, eu non traballo. Pero... como témo-lo chaval E a xente
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ten O seu piso, o piso. Ten os flUos en Pontevedra. Ese é electricista e vive por 11

aqui, porque é electricista e ten choio. Claro, é o máis normal, en carpinteiria e ;.1:. " ;;ISO '".

Por outra parte, a pesar da existencia dalgúns negocios familiares privados, ~:

nos que os fillos son obrigados a colaborar dende que tefien capacidade para isto, a Iti !
maioria destes tefien moitas papeletas para rematar no sector máis precario da ~i

economía. Tres dos casos comprobados "in situ" son elocuentes de abondo dos
postos "reservados" para a mocidade rural: unha filla de retomados traballa, con
contrato temporal, como caixeira do hipermercado francés recentemente aberto na
cidade de Pontevedra; o seu innán faino nunha pequena empresa local instaladora
de persianas, sen relación ningunha coa súa cualificación de FP2 en mecánica;
outro fino de retomados está pensando en deixar os seus estudios actuais para

"estudiar" en vistas a facerse militar profesional.

Traballos descualificados na cidade ou nas súas extremidades gemi-rurais e

gemi-urbanas (nas vilas) e ingresar nas forzas represivas, como tradicionalmente
fixeron as mocidades das rexións máis pobres do Estado (Galicia, Extremadura,
Andalucía, CastiUa-León) e como, tras un longo periodo de deslexitimación do
militar (pola dictadura militar franquista, tentativa de golpe de Estado, obxeción de
conciencia, etc.), este resposta ó desemprego ofrecendo novos incentivos
(participando en guerras internacionais e supostas misións humanitarias, o que sen

dúbida permite "viaxar" ou cualificarse disciplinadamente en actividades manuais).

"De León era tamén a muUer do Capitán. Ai, a do Ghuardia Civil, si. Ai si,
siso E de León ela. En León tamén téde-la... tenen a cousa da aviación, ;,non? Si, o
noso rapaz ten ghana de ir. Se vai para aviación ten que ir para León. Si, si, feno
un chaval de dezaseis anos. Pola cousa militar, e se quere entrar por aviación, ten
que ir para León. Ou para Salamanca. Se vai por aviación ten que estudiar moito.
Moitisimo. Se entra por terra non será tanto, pero... mecánica, iso Ue exijen

moito." ,

Todo o cal está en coherencia tanto coas tendencias desindustrializadoras,
que, como se ve no párrafo seguinte, mesmo atopan unha mínima manifestación en
wnas rurais, e amosa, igualmente, que as actividades en relativo auxe como a
mecânica de automóbiles precisan escaso persoal e, como a cosntrucción, son
manifestacións dunha etapa de transiClón cara outros modelos productivos en

recomposición.
"Aqui nesta aldea facra falta unha fábrica, unha cousa que metera a xente.

Mira, houbo unha en Caritel [perto da estrada que conecta coa vila de
Pontecaldelas]. Pois mira, parece que foi pouco tempo, pero meteron unha de
xente at: A juventud esta toda por aqu~ metérase toda. Esas chavalas de ai
debaixo, dúas irmáns que marcharan pa" Suiza, pois estaban ai empleadas. Se
estiveran ai non marchaban. O marido non tina onde traballar, elas tampouco e
marcharon. Habia tamén unha [fábrica] de redes al~ outra ali de tablillas ou non
sei que. Habia dúas. E habia moitajuventud, moita marchou pa" Cana rias, outra

~~
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i marchou pa" outro sitio, non tuveron... Outros marcharon pa" Portugal. Hai dez
anos ou máis que pecharon. E Puentecaldelas non ten nada, se houbera tamén en
Puentecaldelas... Tina que haber unha fábrica, aí en Caritel. Caritel era un sitito
buenísimo, collías eses arrabaldos todos. Nesa de Caritel vineron de moitos sitios
a traballar. Era de facer caixas de frutas. E outra de cordas. Agora as cordas
están nun taller para coches. E a outra que ten, cousas así de materiales [de
construcción], diso de cemento, é como se fora un almacén. Muchajuventud, mira,
entraba eu que sei, A Lama, Forzáns, Sanceu, Caritel, Puentecaldelas, Pazos,
Laxoso, esos arrabaldos todos eran chavaladas novas de quince a vintatantos
anos. Esa aínda hai, a das cordas. Ah, aquí en Andéns, aquí en Rebordedo. Pero
pouca xente feno Ten pouca xente. Pero estas aquí daban moito, claro, empezou a
cerrar a xente empezou a marchar. A Suiza. Outros pa" Alemana tamén. (...) Esas

I
dúas de SuiiQ están facendo dúas casas aquí novas. Só venen un mes no verán."

3.1.2. Habitar temporalmente, organizarse pontualmente.

A última referencia inU'odúcenos a un novo eixo de análise das relacións
socioespaciais configuradas pola despoboación. Acabamos de ver como quen
queda son, sobre todo, mulleres nestes lugares. Este feito responde máis a
esU'atexias familiares de manter os vínculos coas propiedades e a comunidade de
aquí e de calcular os riscos que comporta a emigración, que non, como tamén se
argumenta moitas veces, por carencia de espírito de aventura, de iniciativa ou de
progreso da xente que queda. Non se vai tanto a xente máis "dinâmica", senón que
se vai case todo o mundo. O que si ocorre é que queda xente con moitas cargas
laborais e domésticas, ás que a familia emigrada non pode axudar demasiado, ronda
que tefien un constante contacto recíproco. 6 mesmo tempo, moitas estructuras
organizativas da comunidade desaparecen, ou quedan en corentena. Veremos

exemplos disto de seguido.

O que si probtm as relacións sociais expostas é que a poboación anciana que
sempre quedou e a poboación emigrante retomada que pasou un periodo da súa
vida fóra, configuraron un novo "ecosistema social": o uso da terra e das casas
modificouse, en favor de autoempregos terciarios ou ingresos vía subsisdios de
xubilación; a reproducción familiar deixou de garantirse, en favor dunha
precariedade progresiva cara ás posibilidades laborais da mocidade; a xente que
emigrou, sobre todo a de maior idade, prefire regresar á aldea, pero tanto as
posibilidades laborais para montar negocios propios ou as ataduras que impofien os
fillos, que tenden a facer a súa vida na cidade, impiden esa volta a un lugar que, de
todos os xeitos, xa non é o mesmo. En consecuencia, a residencialidade de moita
xente (con emprego na urbe) ou o simple feito de construír casas que só se habitan
en períodos vacacionais por emigrantes que non poden retomar nunca
definitivamente, dan lugar a un panorama de relativo "estancamento" -ou, máis
ben, de "transición", termo este con menos connotacións negativas, sen valorar a
emigración pasada en si mesma como "desasU'e natural"- e de numerosas
interaccións campo-cidade, máis que de decadencia absoluta, tal como ás veces
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tamén se quere presentar esta situación por carencia de "desenvolvemento
industrial" propio.

A situación e uso do parque inrnobiliario, as manifestacións de organización
comunitaria como as mancomunidades de montes ou as festas, a mobilidade en
relación ás vilas e á cidade e a mortandade da xente que simbolizaba as últimas
raíces de todos os grupos sociais con estes lugares, van axudarnos a definir ben a
tese formulada.

Con respecto á vivenda, o caso das dúas innás emigrantes que fixeron
grandes casas que só habitan un mes no veran é representativo dunha tendencia ben
consolidada. Trátase de casas de nova edificación, voluminosas, relativamente
'1uxosas" e s<{~ menos as vivendas tradicionais tomadas como obxecto dunha
rehabilitación non desfiguradora. Unha razón é que, ó partir de dimensións
modestas, as casas antigas herdadas ou abandonadas previamente, non permiten a
ostentación e a comodidade que lle esixen os emigrantes. Outra é que, a raíz do
costume da "millora", a casa familiar quedou en poder da inná que non emigrou e
labrou as terras e coidou dos pais, polo que quen emigrou só soe posuír fincas onde
edificar, pero non propiedades realmente construídas.

Por outro lado, permanece un alto número de casas abandonadas debido a
que moitas familias instaladas na cidade deixan de "precisar" unha "segunda
residencia" na aldea, sobre todo se perderon todo vínculo familiar (cando se lles
morren os parentes máis próximos, cos que tiveron sempre máis relación), e non é
raro atopar numerosas ofertas de venda pero con prezos esaxeradamente altos (ben
por establecer equivalencias cos prezos da cidade considerando as casas "en si
mesmas" sen relación ós equipamentos, tendas ou infraestructuras dispofiibles,
como casas "de vacacións"; ben porque realmente se pretende cobrar un prezo alto
-simbólico- por perder todo contacto, o único contacto, que se ten coa aldea de
orixe, e no fondo non se quere vender a non ser que sexa por unha boa cantidade
que compense a perda simbólica con outros proxectos, como o de construír outra.
casa na mesma aldea, pero noutra finca para a que non se ten liquidez económica no
momento). Na Laxe, por exemplo, varias casas antigas que precisaban dunha total
rehabilitación e que só dispofien dunha pequena parcela adxacente, tifian prezos de
cinco e seis millóns de pesetas.

O "boom" constructivo do rural (sobre todo das vilas), sen embargo, non se
pode atribuír exclusivamente ós investimentos en vivendas (que case non habitan)
por parte da poboación emigrante. Segundo nos relataban, a mortandade da xente
anciã -a cal, a modo de dominó psicolóxico, falece en ondas contaxiosas, "no
último mes moreron seis ou sete vellos seguidos"- é tamén unha causa poderosa do
renacemento das vilas e da descompensación demográfica entre os centros urbanos
e os seus contornos rurais. Nestas vilas, ademais, localízanse supermercados
(segundo as tendencias postfordistas, concesionarias de grandes cadeas de
supermercados en rede, a miúdo empresas transnacionais, pero esta é unha
tendencia aínda tamén incipiente) e facilftanse os custos de desprazamento para a
xente anciã que está excluída do uso do coche por si mesma nunha comarca onde o

1
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transporte público é unha quimera similar á Santa Compaiía: só algúns chegan a ver
pasar de esgüello algún dos poucos autobuses existentes. De todos os xeitos, quen
ten coche desprázase unha ou dúas veces ó mes a algunha das tendas ou
supermercados da vila, ou, senón, a algunhas das grandes superficies comerciais das

grandes cidades.

"Pontecaldelas aumentou muchísimo i. Sabes por que medra
Puentecaldelas? Porque Puentecaldelas empezou a facer edificios e moita xente
que quedou maior por aí arriba quedou sola. Así como por ejemplo A Fraga.
Pouca xente non marchou. A xente compra en Puntecaldelas. Os fll/os ou ó mel/o r
eles venden arriba, ou venden ou deixan... Porque de onde eran os pais dunha
comadre mina tuveran tres vecinos e col/eron e tiveron medo e deixaron arriba e
vinéronse a vWir a Puentecaldelas. Por iso creceu Puentecaldelas, con xente
maior, eh, nova nono Nova non porque a xente nova marcha tamén. Claro, non hai
fábricas, non hai nada... mais agora abriron tamén unhas peluquerías e bares e
tal. Iso, pero pouco a pouco [esta frase dia a que tivo antes unha tenda en
Caritel]. Hai lugares que estuveron moi abandonados nesta zona. Inda aí por riba
nin luZ, nin agua, nin nada... desiertos aqui Por iso escaparon muchos pa"
Puentecaldelas, a xente"

A morte da poboación anciá anula a volta de moitos emigrantes que tiiian
unha rotina estacional fixa de afluencia á aldea (en festas, vacacións ou
acontecementos especiais, como vodas, enterros, etc.), pelo tamén induce á
emigración intracomarcal ou intrarrexional (cando se vai, por exemplo, ó piso ou á
casa da familia que reside nunha cidade xa non tan próxima á aldea como desexaría
a persoa anciá que se traslada alí). En varias das zonas despoboadas de montaiia
cada vez máis, mesmo en verán, ían quedando baleiras as casas. Neste sentido, se
ben é común a todas as zonas rurais que se acentúe a afluencia de xente en épocas
festivas e vacacionais, en varias das zonas despoboadas visitadas a estacionalidade
está principiando a demostrarse insuficiente. Era habitual escoitar como ás mulleres
maiores lles fervían as veas cando lembraban o concurridas que eran as festas
antaiio nesta zona. A tristura, pola contra, desacóugalles cando recoiiecen que
aúnica festa que queda agora no ano case non ten nin quen baile. A narración de
antigas festas máis continuas durante todo o ano, como os "seráns" en moitas tardes
do inverno ou formas de diversión como "as cornetadas", forma parte dos elos na
memoria das mulleres que viviron centralmente a despoboación.

"Antes índa eran máis unidos, agora co conto de que marchamos unspa"
un lao e outros pa" outro... Pero antes facían o Serán tódalas semanas, Íamos ás
festas todas, que antes había do arredor. E facían moitas no lugare. Aquí tamén. E
vinan os chavales doutros pueblos a facer... Facíamo-la festa pero tinamos casa
seguida, un salón grande. E tinamos gaitas, e panderetas, e acordeón, e todo o que
hai hoxe. Iso perdeuse, a festa si. Agora hainna na televisión. Xuntabamonos máis
de trinta persoas. Si, si, iban vel/os máis novos. E as panderetas, as conchas ou os
ferrinos, e venafesta. Non, de beber nono Non, na casa de Sabrina tina a tenda nas
festas. Inda facía algo. Bebida non as había, había só augardente e vino, e
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mascatel. Cantaban carro ou cinco, outros carro ou cinco, e mentres bailaban, os
homes coas mulleres. Reuníase moita xente. (...)

E i sabes tamén que facían? Cando se casaban, eso si que cadroume de ir
unha vez, mirar unha vez. cando se casaba un viúdo cunha viúda, facíanlle
cometadas. iSabes o que é? Date conta de que, eu son unha viuda e voume casar
con outro home, cun home calquera, anque non sexa viúdo el, pero eu son unha
viúda, logo os do pueblo din, como non lles ghusta que se case así as viúdas ou
iso, por ejemplo aí nese monte, aí escondidos, tenía que ser de noite, ían, ó mellor
este lugar enteiro, dez panderetas, pero facíanlle cancións á viúda [pegábanlle a
cometada], e ó mellor vina outro bando de Caritel e púnase aí; e logo cantaban
unos de aí e outros de aqui De burla, claro, pero aí pasábanno de maravilla.
Fonnábanlle edda... pero ó mesmo tempo discurrían poesía, non sabes, cantares
pero contra eles. Facíanno moi ben. Para eles era unha festa pero das grandes. A
máis de tres fumos. Ían todos [homes e mulleres]. Despois vina a Guardia Civil e a
juxir. A viúda chamaba á Guardia Civil e ía a Guardia Civil en persecución destas
e cantaban os de alá. Pero claro, aí pasábanno ben. Xuntaba ó mellor cuarenta ou
cincuenta persoas. E nombrabamos así a un que non cantaba, nombrabamos a
aquela persoa... E tamén tocaban as cometas da aldea... "

Por outra parte, como proba do actual dinamismo que revisten en moitas
ocasións as relacións entre grupos minoritarios de poboación, como son os da xente
anciá e o de algunha xente nova e urbana que ven aquí a "repoboar", a importancia
das festas tamén se presenta como un vínculo xeracional e como punto de
reorganización da comunidade. A ausencia actual de festas nas zonas despoboadas,
pois, sobre todo reflicte a desorganización social existente, moito máis que a
ausencia de vida e formas de habitar o espacio e de relacionarse de maneira máis
efímera, como estamos vendo.

"Cando veu por alá a primeira a xente non lle querían dar moita confianza
porque non sabiamos como eran, onde naceran. Vinan así de sopetón, metéronse.
ai.. A casina, eles danna comprada, a compraron. Mira, veu de primeiro un que
chamaban José e tamén non tinamos confianza, nós non o coneciamos de nada.
Bueno, pero fixo un vecino maravilloso. A xente queriámolo moi ben porque fixo
moi boa persoa. Despois, ele tocaba a ghaita, tina unha causa de tocare e tocaba.
E díxolles así: "ah, i aquí nunca fixestes a Alborada?" E dixémoslle nós: "i e que
é a Alborada?" É pala San Juan, pala 24, pa face-tas fogueiras de San Juan. E
diciamoslle nós: "bueno, pois empeza ti, nós nunca a fixemos, pero se ti queres
facela te axudamos. Pois fixemos aí unhas fogueiras co José que eran unha
maravilla. E estas tamén son bós [ref'rese ós que viven agora na cas de José]. Era
moi divertido. E vineron máis con el, eu que sei... na carballeira e por ai Troeron
a gaita, troeron esas pacuneiras, fixéramos o churrasco, e bebeuse e comeuse e alí
alegre todo o mundo. E el gozaba. Tina que vir máis xente nova. Había moita
xente, había xente máis nova e era moi boa persoa. (...) A elas gústalles facelo
[festas]. O que é que non hai quen puxe pa" face-las causas. Non hai xente nova
que lle di, bueno, pois vamos facer tal causa, senón facíannas, a xente facíanas.
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Como cando veu ese rapaz pa" facer... e elas eran todas xa maiores. Pois si,
vamos... O alcalde só mira pra o bolsillo dei. Bueno o de aquí si. Non fai... E o
cura, se houbera un cura bo que tirara pa" facer cousas... Bueno, ó cura
impórtalle ben... "

~,
Posteriormente prbseguirei coa análise desas relacións entre colectivos

"autóctonos" e "neo-rurais". Agora interesa ver outra manifestación das
modalidades organizativas que perviven nestas zonas. Nun dos casos comprobamos
os distintos cofiecementos que existen en relación ó uso do monte, entre homes e
mulleres. Mentres uns homes da localidade me explicaban que o monte estaba
nunha etapa de próspera e crecente explotación, sobre todo con repoboación de
especies non autóctonas, como eucaliptos (tamén se mencionaba a doutras especies
menos rendibles economicamente, como carballo americano e castifieiras), no
mesmo lugar as mulleres pensaban que o monte seguía igual ca sempre, cun mínimo
uso productivista do mesmo.

A primeira explicación a estas situacións contradictorias pode apuntar á
escasa participación de mulleres nos postos de xestión do monte, pero isto en
realidade non se cumpre tal como moita xente nos contou, polo que máis ben
sucede que existe incomunicación entre a xente "metida" na asociación e o resto da
vecifianza, que está informada especialmente do uso do difieiro colectivo que se
obtén pola explotación do monte (usado en facer infraestructuras de auga,
sanemaento, electricidade ou camífios, que o município non fai). En ningunha
entrevista saíu, pero por charlas informais tivemos cofiecemento dos habituais
desfalcos e comisións que cobran ilicitamente moitos responsables das
mancomunidades de montes, ata o punto de que un vecifio estaba sinalado por
todos por ter abusado moito máis do habitual con estas prácticas cando tivo a
oportunidade. Por outra parte, ronda podían observarse numerosas carballeiras
intactas na zona, así como cada ano máis áreas devastadas polo lume. No primeiro
caso débese á propiedade privada de grandes partes dese monte por parte de
famílias que emigrarort e residen na cidade. No segundo caso, nin as organizacións
mancomunadas dos montes, nin as intervencións institucionais da Xunta ou de
Icona, semellan frear esas escalada de incendios que, segundo distintos vecifios, en
ocasións son provocadas para garantir máis rápidas repoboacións con eucaliptos e
rendabilizar tamén gran parte da madeira queimada. A falta de "limpeza" do monte
e a carencia de repoboacións, caracterizan a unha nova cultura de relación social co
monte que tamén propicia os incendios forestais.

En todo caso, as mínimas expresións organizativas que ronda están presentes
nas zonas despoboadas tenden a ter unha relación cada vez máis directa coa
industrialización (ou extracción) de recursos naturais, que as especializa e tamén
limita economicamente. A composición social desas organizacións, ó mesmo
tempo, tende a estar protagonizada polos sectores mellor situados na estructura
local de riquezas económicas (propiedades), culturais (por formación escolar ou por
estar realizando traballos nos servicios, na Administración ou como
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autoempregados) e sociais (quen posúe cargos en varias organizacións, quen ten
aspiracións ou militancias políticas).

"Tinámolo cJmunal [o monte] pero agora está metido... no [cona. Pa" que
non ardera moito. Por ejemplo, se hai árboles, levan un tanto o [cona outro tanto
o pueblo. O monte é do pueblo e máis de [cona, nada máis... Temos un Presidente,
o que leva a contabilidade destas cousas. Está a maestra e tres homes máis. Tamén
houbo muUeres metidas. Antes hab(a, como era, un alcalde dei pueblo, agora non
hai. Un alcalde do barrio. Fac(an, antes, un alcalde só para o pueblo e despois un
alcalde grande pa" lá. E o do pueblo era o que pedia, pois fai falta tal cousa pa"
Fraga, pois (a ali e pedia. En tódolos lugares hab(a un alcalde do mesmo barrio.
Agora temos tamén unha cousa as( [como unha Asociación de Vecinos]. Todos
somos como unha familia. Os que están metidos son rapaces novos. Un é o
electricista, que che digo que está metido, e o outro está en Puentecaldelas, pero
ten fincas e ten unha casina aqui na Fraga tamén. Ten todos, ten. Manolo o de
lulia ten o comercio, pero non está metido na cousa. E outro o que ten un taUer de
coches aqui en Caritel, un taUer de mecánica. Tamén é o presidente do monte. E a
maestra é a que leva a contabilidade. No Teleclub afnda se fan as reunións. A
veces dan charlas, de médicos e iso. Tamén tenemos reunións por culpa do
cementerio, da igrexa, dos arreglos. Todo faise ai E das augas. Tamén fixeron
unha plantación dos chavales novos, pa" traer os chavales novos, non sabes, no
monte a( arredor da iglesia, pa" deixar unha plantación de castanos, que cada un
plantara dous ou tres castanos e había que coidalos. Pero hai poucos, porque os
chavales tenen que ir pa" Pontevedra, outros van pa" Vigho, a estudiare... Nos
coleghios, levan tanto tempo! Aquí hai tres ou catro chavalinos sólo. "

Nunha das zonas tamén comprobamos como perduran aínda algúns traballos
comunitarios que realizan entre fogares non vinculados por relacións de parentesco,
como a semente e recolleita da pataca. Pero estes, en todo caso, son a excepción e
non a regra. En definitiva, esta carencia de continuidade na reproducción
demográfica (ausencia de- rapaces e rapazas) que presentan os ecosistemas en
despoboación, ten que ver coa especialización productiva e ecolóxica que se lles
asigna a estas zonas, co tipo de organizacións sociais (escasas, pero de índole
"voluntaria" e "empresarial", etc.) que se precisan para levar adiante esas funcións
(pode verse un rico debate sobre a organización social galega en relación ó monte
en AA. VV., 1998) e coa súa dependencia administrativa e comercial dos centros
urbanos. Moitas análises ocultan estes procesos de dependencia e, en consecuencia,
consideran estas formas de organización e relación comunitarias (como as festas, a
estacionaldiade e residencialidade, a feminización, o avellentamento, as terras sen
labrar e as casas en ruínas) como secundarias tanto á actual vivencia da
despobaoción por todos os grupos implicados, como para calquera recomposición
social futura destes espacios.

:
!
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3.2. Todo por f~er: experiencias de repoboación por grupos neo-rurais.

O colectivo de poboación neo-rural que se instala especificamente nas zonas
despoboadas comparte uns trazos comúns que o diferencia claramente do resto de
poboación resistente nestes lugares. Pero tamén acollen unha significativa
heteroxeneidade interna que convén poiier de manifesto para valorar a súa forma de
habitar en conxunto. Ademais de diversas charlas informais e encontros previos, a
principal fonte empírica, nesta ocasión, constitúea o discurso dun grupo de
discusión que realizamos con dous membros actuais da "comunidade" A Cavada
(na parroquia de Gaxate, municipio da Lama), unha persoa máis que vivira aí anos
atrás e estaba ese día de visita, e dúas parellas instaladas respectivamente na Fraga
de Caritel e O Verduxo (Pontecaldelas), das cales a última tamén vivira unha época

na Cavada.

O esquema de exposición que seguirei será o mesmo có da análise anterior
das mulleres, pero, loxicamente, os contidos e referencias variarán lixeiramente. En
concreto, o primeiro eixo social que vai vertebrar a explicación dos procesos
despoboadores segundo a perspectiva da xente neo-rural, vai ser a relación dela coa
xente residente de forma tradicional nas aldeas ás que chegan. Esta relación e os
seus problemas poden axudarnos a desvelar como se vive a chegada ó campo dende
a cidade, a superviviencia a través de formas de econornía sumerxida e a lixeira
repoboación demo gráfica que se produce. No último apartado exporei as formas
concretas que ten a xente neo-rural de residir, relacionarse coa cidade e organizarse
entre si.

3.2.1. "Resistentes nómadas" e "resistentes sedentarias".

O primeiro trazo que se debe destacar do colectivo neo-rural, é que aparece
formado, ós ol1os do resto de poboación nativa das zonas despoboadas (e tamén
pola prensa: Iglesias. 1992, Leis, 1997), por "xente rara" (un dos artigos
peridoístico titulábaos así: "una vida a 10 indio"). Trátase de xente nova (ata os 40
anos aproximadamente) que escapa da cidade e chega a un lugar no que non ten
raíces familiares de ningún tipo. Esta observación, a falta de raigames, máis que o
feito de fuxir da cidade ou o de vestir e comportarse como xente nova (que sempre
lle resultará desafiante a comunidades tradicionais, menos suxeitas ás modas
urbanas ás que se acolle a mocidade para distinguirse ou rebelarse) constitúe o
primeiro choque e, a miúdo, a percepción de ameaza e desconfianza ante xente

estrafta.

Pero non é casualidade que veiian a instalarse a zonas despoboadas. Forman
outro gran colectivo de xente "resitente" á despoboación, só que neste caso trátase
de "resistentes nómadas", que saíron da cidade explorando diversos lugares onde
poder instalarse; mentres que a xente nativa que nunca emigrou ou quen retomou
parcialmente da emigración, constituirían o que podemos denominar "resistentes
sedentarios", que en gran medida transformaron as súas raigames coa terra en
simples formas de residencialidade, como xa vimos.
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Frpnte ós fluxos maioritarios de inrnigración que se reciben en todos os
Estados -éuropeos, procedente de países do Terceiro Mundo en xeral, e nos que
Galicia aínda non é un destino dos máis concorridos, as zonas despoboadas de alta
montaDa de todo o Estado espanol están recibindo dende hai tres décadas a
emigración de xente nova das cidades europeas. En efecto, espéranos un futuro
inrnediato de gran mestura social, pero non só recibimos unha inrnigración do sur,
senón tamén unha do norte. Esta última coincide no tempo co retomo da
emigración galega do exterior pero a xente inglesa, francesa ou alemana que se ven
aquí soe ser máis nova e experimentou nas súas cidades de orixe unha época de
maior precariedade laboral que a vivida por moitos dos galegos emigrantes.
Posiblemente tamén se trata de xente de clase media (o que se pode inferir do feito
de que moi tos remataran estudios medios e outros moi tos empezaran ou remataran
estudios universitarios) e que tivo experiencias de vida alternativa e movementos
sociais na cidade, todo o cal a motivou para explorar lugares onde habitar nun sur
europeo non só máis cálido senón, sobre todo, menos urbanizado, é dicir, menos
asociado coas explotacións económicas, ecolóxicas ou culturais que cofieceron nas
súas cidades.

Esta gran cantidade de xente estranxeira (europea) compénsase con outro
grupo procedente de cidades espanolas e galegas que, en moitos casos, tefien unha
referencia máis directa (dunha xeración anterior) do ámbito rural ó que regresan. En
moi tos casos, os seus propios pais chegaron á cidade ó redor da década dos sesenta
e, no caso de quen procede de cidades galegas, nunca perderon uns mínimos !
vínculos rurais gracias á xa comentada simbiose entre actividades urbanas e rurais. ;

Nun dos asentamentos de Ourense mesmo cofiecemos a quen procedía
directamente de familia campesifia e nunca residira de forma fixa na cidade, pero si
compartiu formas de vida nómadas (vendendo artesanía en feiras, facendo música
na rúa, etc.) durante uns anos antes de instalarse definitivamente nunha zona
amplamente despobaoda e distinta á da súa procedencia. Outra das persoas, de
orixe francesa, tamén pr~ede dunha aldea e foi tamén o "estilo de vida" a través de
circos e festivais de cultura alternativa, o que o inclinou a fixar residencia na
Cavada, primeiro, e nunha parroquia de Pontecaldelas despois, cando conseguiu
familiarmente cartos para mercar unha vivenda propia.

Estas redes de relación xunto a motivacións ideolóxicas (busca de entornos
naturais saudables, pouco deteriorados ecoloxicamente, tranquilos, onde realizar
unha certa vida cooperativa e comunitaria, etc.) non son, sen embargo, razóns
suficientes para explicar estas opcións.

Polo lado dos estilos de vida alternativos, nalgúns casos podemos
comprobar como se pasa de experiencias urbanas excesivamente nómadas e
effmeras (como a okupación de vivendas abandonadas, cos seus contínuos
desaloxos policiais) á busca de lugares máis estables no campo (okupando ou non,
pero sempre con menos problemas inrnediatos). As posibilidades dun mínimo
autocultivo e as menores necesidades urbanas de difieiro para transporte ou
consumo, en xeral, e a maior despreocupación das propiedades e máis escasa
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especulación.9° solo que existe en certas zonas do rural, fan que o tránsito sexa
percibido como menora, linda que se perden no camifio posibilidades de incidencia
política, no sentido de que no campo é máis difícil comunicar publicamente, por
exemplo, a disconformidade coas desigualdades económicas e residenciais.

Por outro lado, o feito de ter finos ou finas por parte dunha xente nova que
case nunca se empregou asalariadamente e as dificultades que carrexa a súa crianza
nunha trashumancia constante, tamén inducen a moita xente a buscar un lugar
accesible, asequible e satisfactorio para ubicarse con visos de futuro, polo menos
mentres se mantefia esa relación de responsabilidade e dependencia. Isto último
explica a longa duración da maioria de experiencias neo-rurais (no estudio de
Rodríguez e Trabada, 1991, a media rexistrada era de 4 anos, pero non se
correlacionaba co feito de ter finos ou non), chegando ata 16 anos nun dos casos
entrevistados e a máis de 6 na maioria de familias con descendencia. Sen embargo,
tamén é certo que a cualidade "nómada" non só está nunha orixe pasada da maioria
da xente neo-rural, senón que tamén permanece en moitas das súas prácticas actuais
e, ademais, caracteriza a moita da xente que entra e sae destas experiencias con
moita rapidez, sen instalarse dun modo definitivo. Trátase, polo xeral, de amizades
urbanas e de xente que linda está explorando diversos lugares e non ten vínculos
"familiares" máis extensos.

"-Yo acabo de llegar un poco de rebote. Lo que buscaba era un sitio as~
tranquilo, en el campo y para empezar una historia, ;,no?, que era distinta de la
de la ciudad. Fue porque surgió una historia que a mi me convenía por los ninos
que hay [refírese á Cavada] Pero sólo. Si, principalmente por eso. Por lo de
Cavada. Bueno, y hasta lo de Galicia... la falta de agua, debido a la escasez de

agua en Sanabria.

-Eso es clave, lo de vivir en Galicia es clave lo dei agua. Es lo más verde
que hay en Espana.

- Yo estuve allí 1b:lce ocho anos, yo estuve allí un ano y medio, nos quedamos

sin agua, luego volvimos, nos volvimos aquedar sin agua y al final decidimos pues
imos. Surgió Banos y de Baíios a la Cavada..

-Yo también llegué a Cavada lo primero. Cuando me marché de Inglaterra
estuve un ano en Cantabria y cuando me encontré con estos decía "Ah, Cavada,
no hay luz, ni nada, ni agua...agua corriente" iQué bien, aventura!

-Yyo, bueno, de Franciapara llegaraqui.. Yo, bueno, vivísiempre en el
campo de nino, con mis padres y luego en un ambiente así de paisanos, en un
pueblo y tal, y después a través de tos hippies especialmente, viendo a esta gente,
viviendo en el campo y tal... Pero, por ejemplo, a mi es una cosa que me ha
costado con el tiempo, porque es una cosa que no he entendido al principio. Tuve
que viajar. Viajé hasta Espana con un circo, tocando en la calle y poco a poco
pues aquí llegué, a Galicia y aquí me quedé. Después dei Rainbow, dei festival de
Rainbow, que nos encontramos all~ y alfinalllegamos todos aqu~ allí [A Cavada]

(...)
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-Las razones por ias que nosostras, yo, hemos decidido venimos a vivir a
este paraje tan espectacular aquí en Ia Fraga, bueno en general, que hemos
decidido salir de la ciudad y buscar un sitio en el campo.. pues hay varias razones.
Una de elias, bastante principal, es la desidia que veniamos soportando en la
ciudad, despues de unos anos de trabajo en colectivos y en cosas as4 o sea, trabajo
social y luego, por otro lao, buscarse Ia vida, buscar casa y todo eso. Pues cada
vez era más fastidioso y más horrible. El tema de bajar a los bares que son los
puntos de reunión, aquí en Galicia realmente no hay muchos más sítios en los que
reunirse. Bajas a ver a Ia gente a los bares y ya es una contínua repetición. Por
otro lado, a mi personalmente Ia vida en la ciudad me destruye bastante, me
desequilibra animicamente y fisicamente, la vida en la ciudad me desequilibra
cada vez más. Entonces, progresivamente, cada vez iba buscando en los viajes que
hacíamos, en Ias salidas que hacía fuera de la ciudad iba buscando un poco más
espacios naturales, más relajados y más tranquilos...

-Yo 10 tomo muy en serio eso como va toda la destrucción ecológica, 10 que
está pasando ahora. O sea, algún día quizás nos pase algo mucho más gordo que
se puede desmantelar todo este sistema económico que hay. Y si tienes que
depender de eso, mejor tenerlo en tus manos, o sea, que también es un poco
utópico de pensar tanto en el futuro, a 10 mejor manana viene algo, un cambio. Y
de tener todo que tú puedes producir ahí mismo eso es un futuro y para tus hijos
también, dejar algo a tus hijos. Me parece super importante. (...) Ya sólo en
cuestión de salud, o sea, el agua, el aire, todo, 10 que comes... Es que está claro
que en Ia ciudad para la salud es perjudicial.

-La dependencia de Ias formas de vida en la ciudad...No tienes ninguna
libertado Estás totalmente marginado por ias modas, por la economía, por los
impuestos... (-El engranaje) Entonces para mi era la única alternativa, tener la
base en el campo y con la meta, con la visión de la autosuficiencia.

-Para min unha das. cousas fundamentais que me fixo vir a vivir aqu4 de vir
ó campo, a única posibilidade de atopar unha casa que puidera estar tranquila,
vivir tranquila, o sea, que puidera realmente ter unha seguridade de que non me
van botar dela. E que puidese acceder a ela, porque en toda a mina vida, desde
que marchei da casa dos meus pais, en toda a mina vida as casas sempre
okupando casas, nunca aluguei unha casa porque non quero, nin me gusta o rollo
de alugar nin tampouco, teria que ter unha economía xa dependente de algo ou
superforte vaia. Ou se é unha economía autogestionada e cooperativa libre tería
que estar xa supermontada, cousa que non a tiven. "

Como vemos, a primeira expresión da heteroxeneidade interna ó colectivo
neo-rural responde ás distintas vias e motivacións polas que acceden a unha
ocupación relativamente estable no campo. De todos modos trátase dunha estratexia
grupal, todas as posibilidades son coíi.ecidas e próximas a todos os demais. En xeral
poderían agruparse nunha ideoloxía ecoloxista, pero, en principio, non tanto
orientada á reivindicación conservacionista como á resolución dos dilemas vitais de
cada persoa, parella ou grupo (traballo e vivenda "autosuficentes", en primeiro
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lugar), nun entorno con mínima destrucción ecolóxica e procurando organizar aí as !
súas vidas tamén cunha mínima intervención no medio ambiente.

Neste sentido, a maior distancia con respecto á poboación nativa é a relación ~
que establecen coa vida urbana. Unha vida urbana que os neo-rurais cofiecen pero I

que rexeitan, polo menos nas súas formas predominantes de producción e
reproducción e nas súas consecuencias persoais (saúde), sociais (desemprego,
precariedade económica, dificultades de acceso a vivenda, etc.) e ecolóxicas
(contaminación, consumismo, etc.); unha vida urbana, sen embargo, que a xente
nativa valora como síntoma de progreso, pero que tamén supón un certo desarraigo
e inserirse en certas formas de vida que non desexan e que cofiecen parcialmente
(por familiares emigrados, sobre todo). f

En todo caso, o que se pode observar é unha previa mobilidade por diversos i
asentamentos neo-rurais antes de tomar a decisión de instalarse nun en concreto. ~

Non é casual, por tanto, que as pautas de localización tamén se desenvolvan en
función das relacións mutuas que se dan entre os distintos asentamentos neo-rurais.
En xeral, a pesar de estar moito máis diseminados do que soe ser habitual para as
zonas de montaDa galegas (con urbanización máis compacta que a que se pode
atopar en zonas rurais máis baixas ou costeiras), tenden a formar unha especie de

"comarcas" propias.

A maioría de asentamentos soen ter malas comunicacións co exterior
(debido á simple ausencia de camifios ou conduccións eléctricas ou de auga), pero
esa situación vai solventándose paulatinamente, dependendo da duración do
asentamento e da carencia de alternativas para instalarse definitivamente. Polo que ;

puidemos observar, o clima máis suave e cálido da Serra do Suído, máis próximo á
costa, tamén determinou a atracción de xente con algunhas tentativas previas en
zonas de Ourense moito máis altas e frias en inverno. Os que quedaron en Ourense,
sen embargo, fixérono debido ás relativamente doadas posibilidades de adquirir as
terras e as casas que .quedaban, xa que o lugar estaba suficientemente aillado e
abandonado para que os donos non tiveran case nunca interese en recuperar aquelas

propiedades.

Pero as relacións coa poboación oriunda, que permaneceu ou que retomou,
son sempre conflictivas, polo menos, durante unha primeira e longa fase inicial,
como se ten ben documentado ~én en estu~ios,previos ó presente (Rodríguez ~ l~
Trabada, 1991). Nos casos estudlados por lD1n podese debullar un cadro non mOI

distinto, pero si con algúns elementos novos.

En primeiro lugar, existe un período de desconfianza e sentimento de
ameaza por parte da poboación tradicional da zona cara a xente neo-rural. Baséase !
en dúas fortes actitudes "conservadoras": unha de protección das propiedades que ,
se posúen, outra de rexeitamento da "inrnoralidade" que se lle atribúe ós costumes :

da xente nova. De feito, gran parte dos asentamentos neo-rurais realízanse polo
procedemento de okupación sen permiso da propiedade, cousa que causa
desconcerto e certa animadversión cando se ten cofiecemento do suceso. Pero a
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verdade é que se trata de lugares inaccesibles abandonados ás veces dende varias
décadas atrás, polo que a nova habitabilidade o único que consigue é espertar o
interese dos donos e a súa preocupación por perder definitivamente casas e terras ás
que non lle daba ningún uso.

Outra observación importante que se pode facer aquí é que a tendencia máis
común é a de que as okupacións se fagan estables e, na maioria de casos, case todo
o mundo prefira regularizar a súa situación adquirindo a propiedade das casas e das
terras por un prezo módico. En ocasións esta merca non se realiza efectivamente
por varias razóns: polo carácter especulador dalgúns propietarios que esperan
sacarlle unha alta rendabilidade a uns predios que agora tefien un valor vital para un
grupo de xente nova, sobre todo se ten fillos; polo carácter "sacro" que os lugares
seguen tendo para os seus propietarios, algúns residindo en aldeas vecifias mellor
situadas con respecto á urbanización xeral do territorio, polo que seguen visitando
as súas ruínas e campos ermos, outros definitivamente instalados na cidade, pelO
que usan esporadicamente estes lugares como lugares de veraneo nos que planean
algunha rehabilitación vacacional para un día futuro sen determinar. Para quen non
ten nada, nin emprego, nin aforros, nin vivenda, a defensa destas específicas
propiedades privadas abandonadas por parte dos seus donos, parécelles un abuso.

O que si aceptan os neo-rurais é que se debe producir unha "integración" súa
na comunidade tradicional á que chegan, e isto implica unha cesión pola súa parte,
un achegamento á xente do lugar e unha comprensión dos seus imaxinarios
culturais. Son conscientes de que deben tomar a iniciativa nesta materia. Agás nun
caso, destacarei aqueles elementos que perrnitiron esa integración e, polo tanto,
unha construcción permanente do respecto mutuo que favorecera a convivencia de
grupos sociais distintos.

Por un lado, levar os fillOS á escola pública do lugar (case sempre alonxada
bastantes quilómetros da propia parroquia) axuda a reforzar a expectativa de
revitalización demográfica .Que moita xente nativa ve con agrado. Por outro, a
realización de certos traballos privados (nas fincas, de carpinteiría, pintura,
construcción, etc.) ou de "chapuzas" domésticas sobre todo para algunhas persoas
maiores, a cambio de difieiro puntual, elimina a imaxe de "preguiceiros" ou
"delincuentes" que se lle atribúe á xente de fóra e que reside máis na sospeita e no
afianzamento das relacións de poder existentes, que en experiencias negativas
directamente con eles. En terceiro termo, na participación en tarefas comunitarias,
como a extinción de lumes ou a organización de festas, demostráronse tamén
factores de achegamento e cohesión, se ben as eivas impostas inicialmente polos
"poderes locais" (dirixentes das mancomunidades de montes e das asociacións
vecifiais, principalmente) para que se dea esta cooperación, poden desanimar ó máis
ousado.

Nun caso, como anticipei antes, esta convi vencia aínda non se produciu
satisfactoriamente. As razóns que se deron eran de tres tipos: por unha banda, a
xente é máis "pechada" canto máis alto e no interior reside (a xente máis perto da
costa, pois, seria máis arnable e aberta); por outra banda, as relacións locais entre
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residentes tradicionais e neo-rurais fanse máis difíciles cando o grupo destes
últimos é considerado como un "bloque" homoxéneo, mentres que cada veciiio e
vecifia tradicional debe ser considerada individualmente; por último, neste caso o
número de neo-rurais (corenta persoas, incluída unha veintena de nenos e nenas)
supera amplamente ó de residentes habituais da aldea máis próxima (onde viven a
maioría de donos das terras e casas onde se okupou), polo que estes últimos pofien
todas as barreiras posibles para evitar que os recén chegados (aínda que levan máis
de quince anos) impofian as súas decisións sobre os aspectos colectivos (monte,
infraestructuras, festas, etc.). A segunda e terceira razóns, na mifia opinión, tefien
máis consistencia que a primeira, o cal non significa que sexa racional establecer
esas divisións vecifios-individualmente/"comuna" e vecifios-de-pleno-
derei tol vecifi os-de- segunda -c lase.

O primeiro argumento baseado nun certo "deterrninismo xeográfico" non se
sostén se se compara con outras zonas de máis alta montafia (de Ourense) ou máis
no interior (de Lugo, por exemplo), onde si cofiezo casos de boas relacións vecifiais
conseguidas en "pouco" tempo. Pero si ten consistencia o feito de que a aldea á que
nos referimos agora, Gaxate, tefia un forte grupo da vecifianza decidido a impedir a
consolidación da comunidade neo-rural (A Cavada) instalada ó seu carón. Por
exemplo, meses despois ás mifias visitas recibín a noticia de que eses vecifios lle
queimaran a furgoneta dunha farnilia da Cavada, como represalia ás críticas dos
neo-rurais ó tipo de poda do carballo que se estaba a realizar.

As razóns destes desencontros, polo que eu puiden saber, deben buscarse
non só no abrumador número da xente neo-rural instalada, senón tamén na longa
historia desta comunidade, pola que pasou moi diversa xente e na que, no pasado,
non se coidaron nada as relacións co resto do pobo. Na actualidade persisten moitas
divisións dentro da comunidade, pero tamén un gran número de xente máis estable
está decidida a mellorar esas relacións vecifiais pouco a pouco (por exemplo, non
recurrindo legalmente a prohibición que lles fixeron de participar na
mancomunidade de montes, senón falando máis do tema e optando agora por pedir
perrniso para labrar as terras baldias, etc.).

"-Desde logi:! nos miran a todos raros por querer vivir asi: Eso está claro,
que no entienden para que cono queremos volver a 10 que para ellos es 10 peor de
todo, 10 que les ha dado sufrimiento y hambre y todo. Eso 10 notas mogollón.

-Bueno, eu o que queria dicir con as asociacións e todo iso que hai por
aqui; asociacións veciliais, comuneiros... nós agora estamos intentándoo, pero ata
agora as experiencias foron bastante malas, non sei ó mellor vós, a xente que vides
de fóra se tendes mellor rollo.

-A{nda non empezamos. (...)

-No se puede entrar en este grupo de gente a{ arrasando con 10 nuestro, hai
que ir con tacto...

-Con mucho tacto.
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yo digo yo por mi parte, ;,no?, yo tengo un cierto... bueno, son ellos que -

han vivido aqu4 ;,no? y nosotros vinimos que no sabemos nada... sabemos algo

pero... pensamos que es bueno, ;,no? pero vamos, que ellos tienen sus propias leyes

y sus historias entonces claro, y claro poco a poco pues hay que ir... yo pienso que

es una manera de calando, de aquí para aliá y de aliá para acá ir moviendo Ias

cosas pero sin tantafuerza.

-Xa pero ti por exemplo, vós sodes coma unha unidade familiar ou

doméstica, sen embargo nós somos unha comunidade e iso a ese nivel, nós non nos

quitamos o rollo de aí encima, o San Benito ou San Pancracio, vamos. A nós nos

tratan... a Cavada é a Cavada e non distinguen un da Cavada doutro da Cavada.

Hai un rollo con alguén da Cavada: é problema da Cavada, mentres que nós si

distinguimos, ;,non?, temos un rollo cun paisano: non temos un rollo con todo o

pueblo, temos un rollo cun paisano, un cambio de impresións ou un problema ou o

que sexa. Eles non, nós non conseguimos quitamos o rol ese que temos de comuna,

de hippis ou do que sexa, ;,non? Por aí non entramos, nós é que, curramos a

historia si, podemos currámola a nivel individual cada unha, ;,non?, pero eles te

tratan a nivel colectivo e nunca van a distinguir, e iso é duro, iso é duro. (...) e toda

A Cavada son cuarenta persoas (...) Entonces tenen medo, tenen medo porque

realmente na Cavada vive máis xente que abaixo no pobo, aparte que hai moitas

máis casas abaixo. Nós non podemos decidir sobre nada do monte, sobre nada, e

sen embargo o paisano que vén unha vez cada dous anos un día, pode decidir, ten

voto en todo, e nós nono E levamos aLo hai xente que leva empadronada moitos

anos, e como non é propietaria non pode decidir sobre nada. Nin voz, porque unha

cousa é que non relias voto e outra cousa é que non tes nin voz (...)

-Lo que es importante es que te vean, que tengas una razón para estar con

ellos, que es arreglar Ias colmenas o ir a buscar la leche, ir a buscar el correo,

hacer algo con la gente, porque si no te ven desconflan de ti. Porque haces parte

de su vida, ;,no?

.
-Yo pienso que en un momento dado se pueden hacer muchas cosas. Yo a

veces pienso que no tienen... en la Cavada por ejemplo ya no tienen interés

ninguno, no tienen interés. Lo que pasa que ellos tienen, una cosa que ellos

sienten, entonces hay que usar un poco la psicología: tienes una veiga y la veiga

no la usan para nada, ;,no? entonces el paisano quiere que vayas a preguntar,

"mira, ;,puedo usar esta finca y tal?" Respetarle que es suJa, simplemente.

Entonces claro él dice "ah, si si, vete..." y te deja, ;,no? pero vamos, si dices "esta

finca no vale para nada, la tienes descuidada, por ecologismo, tienes plantado ahí

eucaliptos y tal" y por esta forma el paisano se cierra, se cierra porque es

orgulloso, quiero decir que... "yo paso eso es mío y 10 mío es mío ". Y entonces ya

el rollo viene ahora con historias legales, entonces claro, con esta forma, además

que no es bonito, ai final no llegas a nada porque ahí encuentras... se oculta Ia

gente y empieza una mafia ah4 Ia mafia dei pueblo que es Ia hostia, ;,no?, que en

estas cosas no se dejan tocar. Pero hai otrasformas de...

-Ir entrando pouco a pouco"
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As "mafias do pobo" nin son tan "mafiosas" como pode suxerir a expresión
(no sentido de que eslas zonas sufriron unha forte desorganización social, quedando
moi escasas e case individuais relacións de poder, pero os recursos do monte si
adoitan ser suficientes, por exemplo, para estimular prácticas de rnanexo
fraudulento deles e peche das relación de poder máis locais), nin están tan
"pechadas" en todos os casos, xa que existen moilas situacións nas que se
enriqueceu a mutua convivencia (como o caso da celebración da Alborada,
apuntada antes). O que si connotan as anteriores palabras é que nestes lugares
persiste un certo "etnocentrismo" tradicional que se confronta cunha especie de
"multi-etnocentrismo" da poboación neo-rural. En parte, xa argumentei que eslas
configuracións culturais poden deberse ó pasado "sedentario"-rural e "nómada"-
urbano, respectivamente, dos que cada colectivo non pode desprenderse tan

doadamente.

Por outra parte, sen embargo, aparecen dous aspectos máis que complexizan
o fenómeno: o pasado rural e tradicional segue deixando a súa impronta na
delimitación estricta do grupo de pertenza (o "nós mesmos" fronte "ós outros") e
maniféslase boxe en día mesmo en formas de "control social" informal recíproco
(saber quen entra, quen sae, quen o visita, etc.) ou na reproducción permamente de
"conflictos domésticos" (entre familias, por exemplo); pero a simbiose coa
urbanización do campo, ben por cruces familiares, ben por incrementar as
dependencias con respecto ós recursos urbanos (de consumo, traballo, servi cios,
etc.), fai que a xente residente de forma tradicional nas zonas despoboadas siga
unha frecha de relativo abandono do seu modo de vida e esta crúzase nun punto de
fricción coa frecha contraria dos neo-rurais que están de volta dese destino urbano e
buscan, precisamente, o regreso a formas rurais de autosuficiencia.

Etnocentrismo, pois, significa aquí máis ben "monocentrismo": facer do
espacio mellor coíiecido, ó que se está arraigado, ó que se pertence, o centro das
valoracións morais; pero a "bondade" da pertenza a unha comunidade segundo un
territorio é arbitraria, xà que a simple residencia non é criterio suficiente de arraigo,
"de ser de aquf', hai que ter antepasados, ronda que todos vivan na cidade.

Algúns exemplos poderán clarexar menor eslas ideas: 1) as relacións de
inferioridade que se manteíien con respecto ós "estranxeiros do norte" e de
superioridade, desprezo e intolerancia cos que proveíien das periferias urbanas de
cidades espaiiolas ou galegas; 2) a vixilancia constante e moilas veces sen
intercambiar nin unha palabra (cando non, algunha vez, mesmo con algunha
sabotaxe) sobre os lugares e vida da xente neo-rural, 3) o uso de baremos
"urbanizadores" (posuír electricidade, auga corrente, pagar a contribución urbana,
ter un emprego asalariado, etc.) para infravalorar as condicións de vida dos neo-
rurais, na medida en que a poboación tradicional, por exemplo, goza dun certo nivel
adquisitivo e hábitos de consumo que proporcionan as pensións de xubilación ou os
ingresos reportados por familiares emigrantes. Ese punto de vista etnocéntrico, sen
embargo, non constitúe unha rocha irrompible, xa que ás veces creba polo medio
cando se demostran as aportacións que a xente neo-rural pode facer a comunidades
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moi desvertebradas e febles por varias décadas de emigración e retomo precario: tal
é o caso da organización de festas, que aplaudían as anciás do apartado anterior.

"- Viviendo en el campo nuestra forma de vivir un poco, pero la mayoria de

Ia gente paga agua, luz, butano, alquileres o es propietaria... (...)

-O tema de okupación rural están metendo igual de cana que nas cidades.

f -Home, igual de cana nono

-En la ciudad es la policía, en el campo son los paisanos que dan, que no 10

aceptan.

-Ya veces es peor... (...)

-Que despois iso pode cambiar, pode mudar, pero a base de traballalo. De
entrada hai unha diferencia, entón por iso digo, que unha...

-Pero 10 que digo yo es que forastero no hace falta ser de fuera para ser
forastero, porque alguien de Cádiz es tanforastero como... aquí si.

- Y los paisanos además, eu vexo unha cousa, que tenen moito máis respeto,

ou non sei se é respeto polo que significa a palabra respeto ou por sentido de
inferioridade, lnon? Eu vexo que hai un trato hacia a xente de fóra de primeiras
moito máis amable e máis cordial que á xente de aqui: Aparte pois o que dicía el
que a despoboación mogollón de xente pois estivo emigrada, na zona de
Pontecaldelas e de Gaxate e así da Lama e tal hai bastante xente que estivo en
Europa, lnon? Xa un pouco máis para alá pois hai xente de Sudamérica, lnon?,
pero aquí hai moita xente de Alemania, Suiza, e por ahí; lnon? E á xente de por
alí o primeiro contaxcto é non sei, para min é un pouco, non sei como dicilo, de
inferioridade, ahí de... Mentres que a ti te tratan coma un igual e hasta moitas
veces despóticamente, vamos.

-O sea eso no necesariamente aJuda, ser de aquí o de fuera.

-No, non iso o miras, lnon? o sentimento de superioridade que hai hacia
portugueses, ma"oquís e tal, ese mesmo sentimento de superioridade que hai
racista, xenófobo e todo isto, haino ó revés hacia a xente do norte e Europa. (...)

-Pois eu penso que o rollo cos vecinos, cos paisanos de aquí do pobo,
participar nas asociacións e na vida comunal social que tenen é un tema mogollón
de delicado e complicado, lnon? xa nos é complicado a nós relacionamos e
convivir entre nós, así que podemos ter máis puntos en común, que cando... Eu
flipo a veces que nos cruzamos así; a min me dan así momentos, flashes, que nos
cruzamos así con xente, falamos e ique a anos luz estamos deles! iNon temos
cáseque nada que ver!, estamos aí no mesmo sitio e somos tan diferentes que non
é.. (...)

-O problema aquí nos pobos é iso, que os problemas, as riitas entre casas
que duran para sempre, e para quitar eso non sei. (...)

j
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-Por eso queríamos volver a hacer seranes, que seranes es algo que se ha
perdido totalmente. Es un punto de reencuentro así muy bonito, que se unen todas
Ias generaciones y hay música y baile y... Hemos hecho uno solamente, pero ahora
queríamos hacer uno en Gaxate que sería maravilloso si 10 consiguiéramos. "

En consecuencia, a xente neo-rural vese obrigada a tomar a iniciativa de
achegarse á xente "rural". A esta última dáselle por sentado a súa integración
comunitaria, se ben, en realidade, isto non é así debido a esa febleza organizativa
deixada pola ernigración e a súa orientación, cada vez máis, ós modos de vida
urbanos. Os neo-rurais deben, pois, demostrar o seu dereito á cidadanía, mentres
que a pobaoción residente exérceo mesmo só residindo, non habitando plenamente,
as zonas despoboadas. Pola outra parte, a visión moderna dos neo-rurais tamén
comporta un certo rexeitamento á integración plena, xa que o seu "multi-
etnocentrismo" ou "pluralismo" se sostén sobre a idea de que existen diferencias
insalvables entre os múltiples grupos e persoas existentes. Estas diferencias de
identidade danse dentro do mesmo colectivo de neo-rurais (moitas poden ser
ideolóxicas, pero a máis material que se pode observar é entre aqueles que tefien
fillos e os que non, en gran parte coincidente con outra entre quen afortala máis
unha unidade familiar nuclear e aqueles que se dedican máis a afortalar unha
comunidade de vida). Sen embargo, a máis explícita no seu discurso é entre eles
mesmos e a poboación tradicional. Unha división sobre todo en base á idade, entre
xente nova e xente anciá, moito máis que en base a unha abstracta oposición entre
innovación e conservación, xa que estes extremos moitas veces aparecen invertidos
(dependerá do ámbito no que se apliquen).

3.2.2. Desemprego na cidade, economía sumerxida no campo.

As diferencias entre estes dous grupos sociais arrastran tamén os respectivos
"mundos" e "estilos de vida" que levan experimentados cada un, pero na
actualidade son mltnifestas nas súas actividades econórnicas. Ideoloxicamente,
moitas das persoas que van vivir ó campo por primeira vez aspiran a organizar a
súa vida dunha maneira "autosuficiente", combinando cultivos para autoconsumo e
venda de artesanía ou doutras facetas artísticas (como a música), cando non de parte
da producción agrícola que poidan ter como excedente. Esta autosuficiencia parte
dalgún apoio en difieiro previo, acumulado en forma de aforros ou de apoios
familaires.

Pero tanto este mínimo financiamento como os recursos obtidos durante o
longo periodo experimentado para chegar á esa hipotética autosuficiencia, I

demóstranse insuficientes para cubrir todas as necesidades básicas percibidas por
eles. A precariedade econórnica multiplícase debido a dous factores: os comezos
son moi duros ó partir dende cero, e a ubicación nun sector de economía sumerxida,
sen vinculación ningunha á seguridade social agraria ou a algún traballo formal, fai
depender todos os ingresos dos ritmos e ciclos de traballo que se poden permitir
fisicamente. A experiencia de recolonización do campo enfróntase cunha carencia

I'
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. de experiencias, e coneceme~tos sobre o uso do territorio. N?n s.ó "tenen todo por
I aprender", senon que adelnals carecen de ferramentas, maquInaria ou, polo menos

incialmente, de relación de intercambio recíproco de alimentos ou utensilios con
outras persoas residentes. Este reto material e, á vez, "espírito de aventura"
aparecerá constantemente no seu discurso.

"-Nadie sabía muy bien hacer nada más que estar viviendo y no cuidar
mucho el sitio. AI principio era arreglar un poquito Ia casa y empezar con una
huerta y eso... Cuando empezaban a darse cuenta.

-Dos anos despues he empezado a estar en contacto con eso, con los
caballos despues. Empezamos con caballos y cogiendo contacto, entendiendo un
poco 10 que pasa con esta...

-Cada día había que aprender todo, porque a nosotros no nos ensenó
nadie. Lo de Ia huerta, cortar frutales y todo eso. Eso hay que aprenderlo poco a

poco. (...)

-Nunha casa de campo ti vas, tes que desprazar todo o material, tódas as
túas cousas, os arranxos...

-Te engancha, unha vez que empezas...

- Y hace faltan más cosas para vivir, herramientas y cosas asi..

-Estamos mucha gente también instalándonos ahora, todavía estamos con
mucho trabajo y no estamos todos dispuestos ai mismo tiempo. Pero bueno, todo
poco a poco.

- También se necesita tiempo y mucha constancia)

-Aquí no campo se nota máis, é maís duro a nivel de traballos fisicos e tal.
Ou sexa, como persoas estamos mogollón de perdidos, que sempre necesitamos de
alguén de apoio. Aquí no fampo se ve a nivel de soedade, por exemplo, de que te
atopas solo, como a nivel de traballo. (...)

- También es una dependencia económica grande, tío, porque nós chegamos

aquí partindo de nada, realmente, nós chegamos aquí e non temos nin unha
machada para cortar a lena.

- Todos llegamos así

Por iso, entonces se queres plantexarte ter horta, ter animais e non sei que
pois necesitas dineiro.

-Si, bueno, 10 mínimo, como todo para empezar, como otra cosa, cualquier
empresa que quieres empezar...

-Entonces parece que todos queremos chegar un día en que poidamos vivir
da nosa producción e todo, pero parece que ese día cada vez está.. máis lonxe non,
igual de lonxe, un pouco ;.non?, porque realmente non notas unha evolución que
te acerque aí:
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-Pero eso es por falta de experiencia y saber como. Yo veo un tío por
ejemplo en Ourense que se ha montado todo desde cero, que nunca ha tenido un
duro y acabó con ovejas, cabras, huerta, ta, ta, ta, cerdo, todo montado, o sea... Y
porque sabe, porque sabe. Sabe vender sus ovejas, y si no va ta oveja pues ta
vende y compra un cerdo. También a veces nos enganchamos en unas ideas, en
unas ideologías porque no sabemos. Son todos experiencias, yo creoo "

Trátase de explotacións case sempre por "unidades familiares" nas que os
DeDOS e nenas soen ser de moi curta idade para axudar nas tarefas. A precariedade é
manifesta no sentido en que confrontan de golpe moitas "empresas": a constTUcción
da propia casa, o acondicionamento e posta en marcha das terras de cultivo, o
coidado de camifios e fontes de auga, a producción máis constante de artesanía e os
contínuos desprazamentos para vendela en lugares máis poboados...

Un neo-rural que provifia de familia completamente rural recofiecía que este
modelo de vida lle causaba tanto "stress" como o que podía ter vivindo na cidade.
En certo sentido, comprobei que era difícil manter moitas xuntanzas entre xente
neo-rural debido a esta diversificación de actividades que lles fai levar vidas moi
ocupadas, ó que se engaden as longas distancias entre os distintos asentamentos. A
pesar das dificultades, atopamos que nalgunhas das tarefas máis básicas, como a
edificación, é común a axuda mutua entre neo-rurais e mesmo acoden amizades ou
familiares da cidade para colaborar puntualmente.

Toda esta actividade supón un gran cambio nos seus "estilos de vida", xa
que a instalación estable no campo implica un incremento de esforzos e unha
constancia descofiecidas habitualmente na súa vida nómada anterior. Por ser
poboación relativamente nova (entre os 20 e 40 anos, aproximadamente), poucas
veces tiveron empregos asalariados na súa vida urbana. Daquel desemprego urbano
(tanto forzado polas posibilidades dispofiibles, como "elixido" pola opción a "ir
tirando" no día a día con actividades temporais e sumerxidas) pásase agora a unha
forma de autoempre~o tan flexible que consolida moitas das actividades que
realizaban na economía sumerxida. Esta situación non sempre é desexada, xa que a
miúdo se manifesta a imposibilidade de pagar todos os impostos que se precisan
para legalizar as actividades, aínda que para moitos segue sendo unha perspectiva
de futuro que acadar algún día. En compensación, moitas persoas neo-rurais
manrefiense gracias a subsidios de pobreza que son tan ridículos na súa contía
económica (entre 20 e 40 mil pesetas) que nin sequera no campo evitan manter un
forte ritmo de actividade para obter ingresos extra.

Algúns optaron por incursións na gandeiría, para a cal son moi proclives
estas zonas montafíosas, pero para o que tamén se precisa unha fixación ó lugar
máis estable (sen ter que saír a feiras a vender artesanía, por exemplo, cos grandes
riscos de perda que supón) ou, se non, unha unión máis comprometida de varias
persoas, cousas ambas que son difíciles de conseguir. Na maioria de casos vistos a
economía está dividida por unidades familiares (constituídas non necesariamente
por matrimonios, pero si por dúas ou tres persoas adultas, con ou sen DeDOS
pequenos), que puntualmente colaboran entre si, pero case nunca de forma
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planificada ou formalizada, dun modo, en xeral, bastante tradicional e acorde ó que I
se facía antafio no campo (se ben antes, moitos dos traballos colectivos estaban tan .

institucionalizados porque eran unha necesidade primordial para todas as familias I

debido, por exemplo, á falta de maquinaria).
INon obstante, con todas estas dificultades percíbese que a vida nestas zonas

axuda a "limitar as necesidades" e que se pode subsistir dun modo máis digno e ..
independente do que lle pode pasar a alguén desempregado na cidade.

~"- También 10 que hace, creo, que la mayoría se quede en el campo es una
cuestión de sostenibilidad. Porque si te planteas, por ejemplo, un nivel económico,
está claro, que el campo te ofrece, a través del trabajo, está claro, posibilidades de .
limitar tus necesidades económicas. O sea, el producir 10 más posible en el sitio ' .
donde estás forma un lugar donde puedes realmente, aunque pase 10 que pase, que I

puedas tu sobrevivir con 10 que tengas allí sin depender economicamente de fuera.
Porque está claro que más se depende economicamente exterionnente, más, si
tienes que vivir o comprar, o sea, vivir en una casa, pagar un alquiler, pagar todas
tas notas (-Recibos) de agua, luz. etcétera. Más comprar toda la comida en un
supennercado o 10 que sea pues está claro que para la época actual es una cosa
que está cada vez más insostenible. Lo ves en los que vivien solamente de eso que

es muy dificil, mucho más dificil.
-S~ si tienes un mal momento pues puedes subsistir, no dependes solamente

de dinero como en la ciudad. Pero a otros niveles también necesitas dinero y luego
también te puedes crear, cada vez te creas pues más necesidades. Te vas dando

cuenta de que necesitas más cosas materiales.
-Yo conozco mucha gente en Vigo que vive, trabaja en una empresa como

obrero, como 10 que sea, pero aparte pues tiene 10 que tenemos nosotros aquí.
Tiene su huerta, tiene su casa en tas afueras. Eso también es como un apoyo en la
ciudad. Y el sistema de la ciudad aquí también 10 tenemos, porque las normas al
final están ahí: Antes, inteNtando vivir un poco pues más apartados... Ya en cuanto
quieres una serie de cosas materiales, vamos, comodidades, luz. no sé qué, te
metes, por una parte, en el mismo engranaje de la ciudad. Estás ahí no sé qué,
ayuntamiento, que necesito esto y al final estás haciendo papeleo y moviéndote,

más o menos, casi en la misma dinámica.
- Vamos, que no hay que romantizar el campo. Que al final también hay

muchas cosas que te encuentras con los mismos problemas. "

O sector laboral enormemente flexible e desprotexido no que se atopan, por
unha banda potencia as relacións de troco e de axuda mutua, o cultivo de hortas
para autoconsumo e, por exemplo, a autoconstrucción; pero pola outra, despraza á
máis lonxana das periferias "urbanas" (cos seus consecuentes custos de transporte,
necesarios, por exemplo para comercializar a producción de artesanía ou para
acceder a servicios públicos administrativos, sanitarios ou escolares) e tamén limita
as posibilidades de reinvestir e facer medrar toda a unidade económica familiar de

_II~-.- - l
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subsistencia segundo as novas necesidades que, por exemplo, vai causando a
crianza dos DeDOS ou os arrendos e compras de casas e terras.

Os seus productos manufacturados como a artesanía, a producción de mel, a
recolección de herbas, cultivo de plantas aromáticas ou de hortalizas ecolóxicas
(sen uso de pesticidas ou productos agresivos co ecosistema natural), son, en todo
caso, infravalorados nos mercados ós que acoden a darlles saída. Carecen de
"denorninación de orixe" e non atopan tampouco "mercados alternativos" próximos
nos que colocalos, aínda que ás veces intentaron crealos eles mesmos e buscar
alianzas con grupos urbanos "concienciados" aínda moi rninoritarios. O resultado
de todo isto é que as "novas necesidades" que se van creando e as "comodidades"
ás que van aspirando (dende coche e gasolina a maquinaria para o campo ou
material escolar para DeDOS e nenas) son quimeras moi inaccesibles polo momento e
que frustran en parte o proxecto de consolidación e estabilidade da súa repoboación

do rural.

O colectivo social que máis o vai notar, ou está notándoo Xa, é a poboación
infantil. Nunha das comunidades existe un proxecto de facer unha escola propia
debido ó gran número de DeDOS e nenas existente, pero en xeral soe dar mellores
resultados de integración destes e tamén dos adultos, o feito de que acudan ás
escolas públicas da zona. Nun caso escoitei o suceso dunha nena que era chamada
"a hippy" nunha escola pública á que acudia (a pesar de ser a que tina máis
comodidades, aparencia e localización preto da aldea, de toda a xente neo-rural da
zona) o que motivou que a cambiaran a unha escola privada relixiosa, mesmo a
pesar da ideoloxía absolutamente laica dos seus pais. Pero este caso de
estigmatización non pode ocultar que, en todo caso, os fillos dos neo-rurais son os
poucos DeDOS que existen nestas zonas, o cal constitúe o seu máis preciado recurso
cara a obter reconecemento e respecto por parte do resto da poboación.

O número de fillos por cada muller a penas varia en relación ás medias
estatais (entre un e dolIs), pero en moitos casos son cifras de natalidade que, con
frecuencia, non constan censalmente e, de facelo, daríanos unha imaxe moito máis
dinárnica demograficamente das zonas onde existen repoboación neo-rural do que
amosan os datos brutos. O maior problema para ese sector da infancia é a falta de
relacións con rapaces da súa idade, agás no caso extraordinario da Cavada, onde hai
unha veintena de distintas idades próximas entre si (ata os doce anos os máis

maiores).

3.2.3. Habitar con mobilidade, organizarse por necesidade.

Xa mencionei a problemática situación na que se atopan os neo-rurais con
respecto á propiedade privada de casas e leiras. Semella ser unha tendencia
xeralizada a todas as experiencias de repoboación a disposición, a adquirir co
tempo os títulos de propiedade que garantan a estabilidade dos seus asentamentos e
das súas estratexias productivas. Pero estas vontades chocan habitualmente coas
esixencias da propiedade formal, polo que non hai presas para pechar eses trárnites
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e, namentres, coexisten réximes de tenencia múltiples en fonna de okupacións,
cesións, alugueiros e propiedade. Só en puntuais ocasións se coiiecen denuncias
fonnais e pedimentos XUdiCl"aiS de intervenci6n á Garda Civil para desaloxar as
ocupacións. A maioria de vivendas foron rehabilitadas ou ampliadas
considerablemente de fonna autónoma e investindo grandes esforzos e materiais.

Pártese xeralmente de casas en ruínas e de modestas dimensións e nulos
equipamentos modernos no seu interior, peco a rehabilitación apórtalles unha
mínima base para uns anos, tras os cales voltarán esixir unha nova intervención de
reaxuste. O máis significativo do traballo quizais sexa a recuperación "urbana" do
seu entorno, dende a limpeza de camiiios e bosques e canalización de regatos, ata a
reparación de edificacións colectivas como fomos ou muíiios que se poiien a
funcionar de novo. Aínda que estas iniciativas sou modestas e con poucos recursos,
amosan unha vía de rendabilidade futura cara facer "granxas-escola" moi similares
ó que fixeron varios Ministerios con algunhas vilas abandonadas no Estado espanol.
De todos os xeitos, esas similitudes e proxectos están, de momento, lonxe das
expectativas da maioria de persoas coas que falamos, agás nun caso (en Ourense)
no que si o propuiian explicitamente nun futuro próximo de dous ou tres anos.

A outra relación socioespacial salientable e identificadora do colectivo neo-
rural é a que mantén coa cidade. Da cidade fóxese, peco nunca definitivamente. A
ela vóltase de cotío por diversas razóns: vender mercancías, afornecerse de
materiais e alimentación complementaria, relacionarse social e culturalmente con
grupos de pares, etc. As distancias, seu embargo, sou excesivas (mesmo no caso do
Suído, que é das zonas mellor comunicadas, non baixan dos 40 quilómetros), as
estradas con numerosas curvas e os transportes públicos case inexistentes. Todo o
cal invita ó uso habitual do coche que sempre supón un importante gasto de diiieiro
en gasolina, á parte dun perigo mortal que se acentúa nas fins de semana cando
aumenta o fluxo de veraneantes que soben ás súas "segundas residencias" ou a
visitar familiares. .

Esta afluencia tan constante á cidade pon de relevo non só as orixes pasadas
e o coiiecemento que se teu da vida urbana, senón tamén unha maior desenvoltura
nese medio para obter recursos (sen acudir necesariamente a un supennercado, por
exemplo, usando os mercados de segunda man, a reciclaxe ou as facilidades
proporcionadas por amizades ou familiares urbanos) ou relacionarse (e procesar
informacións novas e diversas) da que está dispomble para moita xente orixinaria
do mundo rural (mesmo despois de ter residido algún tempo na cidade). A
conclusión que se pode extraer de aí é que, en gran medida, os neo-rurais viveu "en
terra de ninguén": "a cabalo" (ou mellor dito, por medio dun sobreuso do coche)
entre os centros urbanos e a periferia máis alonxada. Na "periferia urbana" da
montaDa residen de forma máis fixa, peco sempre cun menor arraigo en relación ó
resto de xente que non emigrou ou que retomou.

" todo ei dfa metido en un coche, ciudad arriba, ciudad abajo. Eso Ia

economía dei campo. Los grandes conductores, vamos a ganar ios rallies dentro
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de poco. (-Yo llegué en quince minutos...) Ir a Vigo por Ia pista esta nueva recien

acabada... ya te digo. (...)

- [Necesidade de ir á cidade] Yo también, pero en busca de contacto, de

cultura, de intercambio, de relaciones sociales.

-Hay dinero. A vender.

-Si tocas [música] tienes que ir por allí.

-Siempre que vamos a algún sitio y hay una reunión de gente de campo,
" cada uno un coche. Se juntan diez, doce, hasta Ia caravana aquella que habíamos

liado una vez allá.

-I. Y cómo te vas a comunicar entonces con la gente?

-No digo que esté en contra de eso...

-Es una herramienta, como si hubiese caballos pues tendriamos que andar

en caballo.

-Yo creo que 10 que hay es que intentar racionalizar el uso de Ias
herramientas. Es como Ias máquinas en el campo. Puedes decir "pues voy a hacer
todo a mano, un jlipe, o voy hacer todo a 10 natural, todo a 10 bestia, todo a 10
máximo, no voy a utilizar ninguna máquina n. Y todos hemos empezado con esas
ideas, por 10 menos algunos de nosotros. Que no queremos esQ, que no queremos
esQ, pero ai final es esQ. Hay que también ver la realidad. Si queremos un poco,
pues yo que sé, tener tiempo para hacer otras cosas, tanto la gente que tiene que
buscarse la vida y tenga una constancia, entonces pues tie"en que ahorrarse el
tiempo con algunas cosas. El coche, Ia motosierra, la desbrozadora, yo quê sé,
todo esQ. O como decía él, ahora, por ejemplo, necesitan una lavadora...

-Los hijos, los hijos te marcan bastante, yo creo también. (-Eso es evidente). ~

En Ia vida en el campo te marcan mucho los hijos. Yo he vivido sin cocina de lena
y he vivido bien. Ahora para mi es algo imprescindible. Ahora no tengo lavadora.
El día que tenga una lavadora supongo que no podré volver a lavar a mano. O no
querré. Vamos. O sea, que te creas Ias dependencias y los hijos te Ias crean

también.

-En el campo, la lavadora no creo que sea un lujo, ni un taladro ni una

máquina que sea útil. (...)

- Yo podía hacer una de madera, eh, una lavadora de madera la hacía
tranquilamente, yo sé como funcionan, se montan.

aquí en Galicia o rollo é iso, intentar ir cortando eSQ dependencia da
cidade cada vez máis , cos conecementos que temos cada quen, I.non? O ideal
seria iso, poder xuntar eses conecementos, aprender uns doutros e tal, pero
bueno... estamos aí as cousas... E logo a dependencia que por exemplo eu feno da
cidade é basicamente económica, practicamente, I.non? Mesmo, agora mesmo que
estamos aí na fase de construcción a dependencia da cidade obvia é para o rollo
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dos materiales. E despois a seguinte fase que será a fase de mover a economía, o
sea, aquí a economía hai que, temos que buscala na cidade, o sea, crear cousas
aquí e ... nós polo menos se conseguíramos iso xa me daria cun canto nos dentes, o
sea, facer unha producción aquí que conseguise darlle saída na cidade, i non? " ,

Por último, esa chamada que fan a "aprender uns dos outros" denota, sobre
todo, unha actual carencia desa reciprocidade dun modo constante. Tanta
mobilidade, mesmo a pesar de ter conseguido unha residencia bastante estable,
impide esa constancia. Como se pode deducir das palabras anteriores, de novo
estamos ante unha traxectoria moi particular das frechas que conducen da cidade
(neste caso identificada coa tecnoloxía e maquinaria) ó campo, ó contrario do que
lle sucedeu a quen tradicionalmente proviiia do campo e paseniiio foi introducindo
maquinaria nas súas explotacións rurais: os neo-rurais primeiro cuestiónanse a
utilidade desa maquinaria, despois adoitan rexeitala, progresivamente consideran
que necesitan algunha para poder compensar os múltiples esforzos ós que se deben
dedicar para subsistir (música, agricultura, artesanía, etc.), por último, sen chegar a
posuír nunca unha gran cantidade de maquinaria nin electrodomésticos (é dicir,
tendo un baixísimo consumo e reciclando ou autoconstruíndo con tecnoloxías
braDadas, en moitas ocasións, ata utensilios complicados, como lavadoras a pedais
ou coa electricidade procedente dunha turbina colocada nun regato), optan por unha
reducción e racionalización do seu uso. O coche é a expresión máis extrema e máis
rexeitada da súa dependencia fronte a unha "ferramenta". Nalgúns casos posúen
furgonetas que comparten moitas persoas, pero, ó mesmo tempo, predomina a
tendencia a posuír un coche (case sempre veDo, de segunda man) por cada unidade
familiar.

Isto condúcenos ó último punto desta análise: a organización propia
construída polos neo-rurais. O aspecto máis destacado é o mutuo cofiecemento que
ten toda a xente neo-rural dos seus iguais. Se non é por propias \4sitas, é por
referencias de terceiros. Tampouco son necesarias visitas recíprocas moi frecuentes
para manter o contacto, a middo abonda con algunha colaboración esporádica ou
algunha charla en feiras. Antes da instalación definitiva nun lugar tamén é habitual
ter residido temporalmente en varios dos asentamentos neo-rurais máis abertos e
comunitarios, nos que hai varias casas e son máis cofiecidos, mesmo nos ambientes
urbanos alternativos. En todo caso, a pesar das múltiples actividades ás que se
dedican, o ritmo de vida está autoxestionado con gran comodidade polo que os neo-
rurais agradecen sempre toda visita doutros asentamentos ou da cidade, coa cal
poder facer unha pausa para discutir, cofiecer cousas que están pasando no entorno
e mesmo organizar colaboracións ou saídas comerciais para os seus productos.
Todo dun modo bastante informal.

En ocasións puntuais celébranse encontros entre xente neo-rural de puntos
moi distintos de toda Galicia, co motivo de axudar a empezar a xente recén
acomodada a levantar un edificio ou algo similar e compartir así unha comida
preparada pola xente anfitriona e receptora da axuda. Ata o de agora vin isto máis
na zona de Ourense que na de Pontevedra. A clara diferencia que existe entre
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"fogares" e "comunidades" Cai que sexa, sobre todo, nestas últimas nas que máis
experiencias de organización comunitaria se dean. Nun caso crearon a súa propia
asociación vecifial e foron admitidos a participar na mancomunidade de montes que
agrupaba a varias parroquias.

As mellores lembranzas deposítanse na celebración de xornadas en común
para plantar árbores e realizar grandes fornadas de pano A reforestación e limpeza
do monte que realizan de forma comprometida e comunitaria a maioria de neo-
rurais ten no rondo unha base de necesidade: defende de incendios das fragas no
corazón das cales, case sempre, están inseridas as súas vivendas. En cuestión de
festas, máis que organizadas dentro destes grupos, soen ser outras populares dalgún

i lugar concreto as que concitan ós neo-rurais de distintas orixes.

Na comunidade da Cavada tifian dous proxectos na actualidade: a creación
dunha escola propia e a dun local social con televisión. Debido a debates internos
aínda inconclusos e ó aillamento dalgúns "fogares" respecto a outros, só o segundo
proxecto semellaba ter callado. En consecuencia, nin sequera na comunidade máis
numerosa pode atoparse unha dinamización comunitaria demasiado ampla. Máis
ben, a maioria de persoas parecen estar nunha etapa de inestables oscilacións a este
respecto. Oscilacións que se alteran debido ÓS pulos dalgunhas delas por retomar as
cooperacións mutuas e a implicación en tarefas colectivas. A raíz do ultimo
conflicto xurdido nesa comunidade, tamén saíron á luz numerosos proxectos
pasados (depósitos de auga, instalacións de saneamento, reparación de camifios,
etc.) que foron rexeitados polas autoridades municipais ou da Xunta, cando non
boicoteados polos vecifios con poder da aldea vecifia.. "

"- También hemos conseguido hacer cosas juntos. Hemos plantado mil
árboles en el monte, el alio pasado ahí en Cavada. Eso también fue el mejor
momento. Realmente estabamos ahí juntos, dándole cana y 10 veo muy bien seguir
haciendo cosas asi: (...)

-Simplemente porque solos no podemos.

-Pero también somos todos distintos también..

-Lo que más falta es la comunicación, la interrelación entre la gente.

-Si porque no aprendemos suficiente uno del otro. (...)

- Por ejemplo 10 que hacíamos en Cavada cuando estábamos nosotros, Ias

jornadas esas que hacíamos, ti no? Que era con unha fonna que un día se organiza
una jornada, entonces los que están interesados Uevan su propia masa para cocer,
entonces ese día se hace una homada, y unas pizzas como hacíamos aUi:

-Eso es rentable.

-Y después había aUíveinte panes alfinal del día, tino?, se había cortado la
lelia entre los que habían traído la masa... Quiero decir, es otra alternativa, otra
fonna de intercambio, tino? Si la gente quiere hacerlo... el punto muchas veces es

querer hacerlo,...
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-Además es bonito, porque ahí se encuentra la gente.

- En Cavada muchas veces se habla de eso."

4. A MODO DE CONCLUSIÓN. CONTEXTOS E VIVENCIAS DA

DESPOBOACIÓN GALEGA, VIAXES DE mA E VOLTA.

Nas páxinas deste capítulo tentei dar os primeiros pasos para investigar Q
fenómeno da despoboación galega dende o punto de vista dos seus aspectos sociais.
O primeiro punto tratado foi de carácter conceptual. A que preguntas responde esta
perspectiva, que conceptos debe distinguir e que hipóteses de traballo van ir

orientando as pesquisas.
Argumentouse, primeiro, que as interrogantes sociolóxicas que se lle deben

formular ó tema tefien que ir máis alá das explicacións demográficas, e serian as

seguintes: i,que grupos sociais están implicados nos procesos de despoboación?,
i,como habitan os espacios actualmente despoboados, como os usan e transforman?,

i,como se organizan e relacionan socialmente?

Estas preguntas obrigan a precisar os conceptos epistemolóxicos e teóricos i
máis relevantes. Deste xeito, pois, defendeuse a validez de estudiar as "relacións r

socioterritoriais e socioecolóxicas" de todo proceso de despoboación. En tanto que
,"proceso", a despoboación será entendida historicamente e en relación ós l

significados que os grupos sociais lle deron ás transformacións que realizaron do :

seu espacio vital. PeTa a discusión coas teorias clásicas sobre a distinción entre
"rural" e "urbano" tamén nos suxire a necesidade de explicar cada proceso de f
cambio en relación ós seus "contextos" significativos. i

G i
O primeiro epígrafe deste texto remata con dúas formulacións-guieiros para ;

o resto da investigación: I) nas relacións socioecolóxicas entre colectivos sociais e
zonas despoboadas ~berán terse en conta divisións estructurais (entre grupos
despoboadores, resistentes e repoboadores, fundamentalmente) e constriccións
sistémicas de contextos relevantes (os destinos da emigración rural e as relacións
campo-cidade, fundamentalmente); 2) pasar dunha visión restrictiva da
despoboación a unha amplificadora significa pasar das concepcións baseadas na
residencialidade cuantificada ás que tefien en conta as razóns da xente para emigrar,
permanecer, retomar ou recolonizar as zonas rurais, ó mesmo tempo que se
explican como usaron e usan o seu entorno, como o cambiaron e como proxectan

transformalo.
A hipótese de investigación vaise enunciar a partir deses conceptos, pero só

poderá ser concretada despois de sobrevoar o caso galego cos cofiecementos
previas existentes sobre o tema. Por esta razón, o segundo epígrafe do capítulo
dedicouse a acoutar un marco teórico da despoboación galega. Para iso
empregáronse especialmente dous contextos relevantes (os fluxos migratorios
campo-cidade no Estado Espaiíol e a expansión urbana e cambias socioterritoriais
determinados pala fase postfordista do capitalismo internacional) e se contrastaron
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coas características particulares da situación de Galicia (a importancia do seu éxodo
rural e a súa triple fragmentación e polarización entre litoral, vilas e montaiia).

Esta visión previa da despoboación galega permíteme supofier que a
poboación e os territorios galegos avanzan cara unha reorganización e r

especialización productiva acorde ás pautas postfordistas, peTa ronda se atopa
nunha fase incipiente, con contradiccións baseadas no tipo de urbanización
simbiótica experimentado ata o de agora, con conflictos sociais de oposición a
algubas desas tendencias e con contra-tendencias como poden amosar os
fenómenos de repoboación especial tanto por poboación emigrante retomada como
por grupos urbanos agora neo-rurais. !.

En consecuencia, defendo a hipótese de que a despoboación galega é un
proceso ronda vivo, que non rematou, de reorganización social en arde a eliminar
relacións de dominación que impiden satisfacer as necesidades vitais da poboación,
incluídas as posibilidades de reproducción social e demográfica. O proceso está
vivo porque segue a enviar poboación nova ás cidades. PeTa é un proceso cheo de
viaxes de ida e volta, xa que tamén acolle a poboación emigrante retomada e a
poboación urbana repoboadora. Coexisten zonas de maior determinación con outras
máis indeterminadas: o éxodo provoca desorganización social e altera (con
infrausos e sobreabusos) as relacións cos recursos naturais; peTa tamén existen
fluxos de moita mobilidade e intercambio coa cidade, incerteza pala substitución
demográfica, migracións intracomarcais inesperadas, altemancias entre

masculinización e feminización nas zonas despoboadas, etc.

En definitiva, non se trata aquí a despoboación coma un simple descenso das
cifras de residencialización, nin como o resultado final dun proceso de emigración
que amosaría un agudo desequilibrio .territorial. Pala contra, eu considero que hai
que cofiecer como se reside, se só se reside, con que tipo de interaccións sociais e
espaciais, etc. Pala outra parte, todo desequilibrio debe ser posto en relación con
algún ideal de equiliirio, peTa isto penso que non se pode facer sen atender ás
visións do mundo da xente que habita as zonas despoboadas, incluíndo as súas
visións de futuro, os seus proxectos e as relacións entre os grupos existentes. En

caso de impofier completamente dende fóra os ideais de equilibrio, urbanización,
industrialización e modernización, estariamos asistindo a unha nova forma de

colonización e dominación.

Por estas dúas razóns comezamos a indagación empírica destes aspectos
sociais cofiecendo máis pala miúdo a dous grupos sociais, un dos cales se desdobra

~ en dous: os neo-rurais e quen permaneceu nas zonas despoboadas sen emigrar, ó cal
~'i'?4 se lle engade a poboación que emigrou e retomou, coa cal sempre tiveron e seguen
~~~ a ter vínculos importantes. O terceiro epígrafe do traballo dedícase a anatizar os
~~~~ discursos e prácticas de vida destes dous grupos nunha comarca galega (O Suído,
:1';r~! na provincia de Pontevedra) especialmente deprimida demograficamente, que ronda

.--",.:)&~~i~ non experimentou proxectos europeos de desenvolvemento local e que, ademais,
C~t:!f ten unha das mellores situacións xeográficas en relación a núcleos urbanos.

'~1~~
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Como suxiren as implicacións da Dosa hipótese de partida, confirmase
nestes dous casos a existencia dalgúns axustes sociais ás pautas postfordistas de I
flexibilización laboral, precariedade, descentralización, mobilidade, abuso
enerxético, etc. xunto a específicos fenómenos máis independentes de

reorganización social.
Destaca na análise das vivencias das "resistentes sedentarias", as mulleres

que permaneceron sen emigrar e as que retornaron despois de emigrar, como a
emigración marcou un desarraigo fundamental e como a volta xa nunca será nin ó
mesmo sistio nin para facer o mesmo. Emigraban primeiro os homes e voltaban
para casar aquí, volvía emigrar toda a unidade familiar, tendendo a traballar fóra I
asalariadamente ou experimentando por primeira vez levar pequenos negocios. ~
Pero os fillos e os aforros conseguidos van provocar o regreso: tendendo a
instalarse agora nas cidades ou vilas se se ten fillos e a necesidade de investir o
capital aforrado nalgún novo negocio ou en vivenda nova, pero tamén se produce o
establecemento da residencia na aldea de orixe, pero realizando agora tarefas
secundarias ou terciarias e en forma de autoemprego que, case sempre, implican
contínuos desprazamentos á cidade. As vilas, ademais, tamén son potenciadas
constructivamente por xente do rural aillada nas súas aldeas despoboadas.

Lonxe dos excesos cos que ás veces se consideran as aportacións da xente
emigrante, en moitos casos comprobamos como non se sae de pobre tan
doadamente e o retorno, para quen provén das clases campesifias pobres, faise con
poucos cartos, proporciona un autoemprego bastante flexible e irregular e, sobre
todo, amosa como os seus fillos están instalándose na mesma precariedade laboral
cá do resto do proletariado urbano. O contacto coas zonas despoboadas lirnítase
agora ó mantenemento de familiares vivos e ós usos residenciais e vacacionais.
Todo o cal amosa como en moitos casos as mulleres foron as que multiplicaron a
súa ctividade doméstica e productiva, ata que, na actualidade, gracias ás pensións
de xubilación, case todo repousa nunha certa calma. Sobre todo as actividades
agropecuarias e as relaciC.'bls comunitarias, xa que novas explotacións intensivas dos
recursos naturais e o incremento das dependencias cos centros urbanos onde
fornecerse de case todo, constitúen a exigua permanencia de necesidades de

organización e mobilidade.
Pola súa parte, os "resistentes nómadas" que vefien do desemprego urbano

ou da econornía sumerxida atopan nestas novas "periferias metropolitanas" a
mesma precariedade económica, pero moitas máis oportunidades para establecerse
residencialmente con gran estabilidade e mesmo ter unha alta procreación, en
relación á media. Nalgúns casos son os únicos dinamizadores sociais, por exemplo,
de festas ou de inforrnación, xa que provefien da cidade e mantefien constantes
vínculos con ela. Noutros casos mantefien, como colectivo, un gran aillamento e ata
conflictos cos grupos de poder destas zonas. Algúns comuneiros de montes, por
exemplo, sen sequera residir na zona, proscriben a participación dos neo-rurais nas

súa organziación.

.
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Os neo-rurais deben demostrar os seus raizames co territorio, mentres que
para a poboación nativa estas danse por supostas. Tócalles ós primeiros, polo tanto,
ter estratexias de achegamento e integración. Fero tarnén manifestan un maior
dinamismo organizativo, con iniciativas propias cara o medio ambiente, con maior

rmobilidade, xuventude e DeDOS e nenas que constitúen tanto ameaza como
esperanza para a poboación tradicional. Aínda que ideoloxicamente elixen estes
lugares para estabilizar o máis posible o seu "nomadismo", materialmente viven
nunha gran precariedade laboral e con dificultades para cubrir as súas necesidades.
En gran medida, pois, son unha prolongación da crise urbana (de vivenda, emprego,
saúde, etc.) pero carecen duha estratexia conxunta de resposta á fragmentación
social que produce o postfordismo.

En conclusión, gran parte da poboación nativa adáptase á reestructuración
socioeconórnica e á especialización espacial recentes, incrementando as formas de
autoemprego e nova concentración urbana, ronda que mantendo a residencia no
rural ou potenciando a súa especialización productiva (como exportador de
materias primas e fontes enerxéticas). Todo o cal, sen embargo, non é sostible, en
primeiro lugar para a xeración descendente tanto de quen permaneceu no campo
como de quen retomou. Pola súa parte, a xente nova e urbana que repoboa o rural
atópase mesmo en situacións econórnicas rnáis dependentes e periféricas. Fero son
o grupo que rnáis proxectos ten de recuperación comunitaria e ecolóxica do rural,
aparte de demostrar que é posible combinar unha alta mobilidade campo-cidade coa
necesidade de estabilización en lugares rurais asequibles.

Por todo isto pode deducir~e a necesidade de recompofier as relacións
sociais entre os colectivos que habitan as zonas despoboadas e tarnén a necesidade
de desenvolver estes espacios en base a alternativas ós modelos industrializadores
clásicos ou ós menos clásicos de "desindustrialización", xa que eles, mesmo dende
a distancia, son os que operan gran parte das dorninacións inductoras á
despoboación e ás formas precarias de repoboación. Os problemas percibidos polos
dous grupos sociais de\randitos e as súas estratexias de supervivencia e de habitar as
"zonas despoboadas" dan, ó meu xuízo, algunhas pistas para perfilar esas
alternativas, se ben deberiamos complementar esas vivencias coas doutros
colectivos e sen perder de vista nunca os cambios que se van producindo nos
contextos que enrnarcan as súas vidas.

I

I
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