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"-E ese mundo que todos aqueles que pasaron pola Universidade ou que se
voltaron urbanícolas tendo orlxes aldeanas fillos de labregos, ou fillos de
'terratenientes', ou fillos de peóns- ese é un mundo que se vai perdendo, que-
dándose atrás, na memoria. Un mundo do que progresivamente non se
entende nada, non se sabe nada, nada máis que cando explota así algun-
ba 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 organización que babía entre esas xentes se foi
deteriorando absolutamente e todo quedou sumerxido na cousa dalgunbas
compensacións económicas e para de contar. (...)

-De moitos lugares se tenen que ir a traballar fóra, pero a súa casa segue
estando no poro, Cada vez isto se fai máis frecuente baixo modalidades
multiplicadas. Do arraigo pásase á residencialidade. jQue salto! C..)

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

-Nos pobos o tractor e tamén a televisión foron instrumentos que consolida-
ron, máis que reformularon, os traballos e os espacios tradicionalmente sepa-
rados do bome e da muller. Fero si nun primeiro momento, para os var6ns
o bar continúa sendo o lugar da cbarleta 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 var6ns que non
renuncian ó café no bar despois de comer ou ceat; compartindo silenciosos
eses cena rios de multitude que son os espectáculos deportivos vía satélite. A
mullet; a maior parte das veces confinada na casa, na que cada vez as
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máquinas traballan máis por ela, ve animada a súa rotina con caiquera
telenovela tipo Cristal. "

(Moya e Mazariegos, 1991)

introducción: As múltiples relacións entre procesos, conte:xtos e vivencias.

Na investigación interdiciplinar que estamos levando a cabo sobre a situación

actual da despoboación en Galicia, a mif1a principal preocupación é a compren-

sión e explicación dos procesos sociais e socioecolóxicos que están implicados

nese fenómeno. No presente texto vou amosar parte do marco teórico, os argu-

mentos e as precisións conceptuais que necesita unha tarefa coma esa. Só, moi

sintética e tanxencialmente, exporei algúns dos resultados empíricos obtidos da

análise de entrevistas e grupos de discusión con mulleres campesiftas que non

emigraron e con grupos de neo-rurais que moi puntualmente repoboaron o rural

galego.

En primeiro lugar, coido que as interrogantes sociolóxicas que se lle deben for-

mular ó tema tefien que ir máis alá das explicacións demográficas, e serían as

seguintes: iqué grupos sociais están implicados nos procesos de despoboación?,

icómo habitan os espacios actualmente despoboados, como os usan e transfor-

man?, icómo se organizan e relacionan socialmente? Estas preguntas obrigan a

precisar os concertos epistemolóxicos e teóricos máis relevantes. Non é este o

lugar axeitado para desenvolvelos extensamente, pero abondará con subliftar

que precisamos estudiar as 'relacións socioterritoriais e socioecolóxicas'

(Martínez Alier, 1994; Bookchin, 1991) de todo proceso de despoboación e que,

en canto que 'proceso', a despoboación será entendida históricamente e en rela-

ción ós significados que os grupos sociais lle deron ás transformacións que rea-

lizaron do seu espacio vital (Gottdenier, 1984; Sevilla et aI., 1993). Un punto

importante aquí é a dificultade existente para trazar claras linas separadoras entre

o 'rural' e o 'urbano' (Lois, 1993), rolo que considero que se debe explicar cada

proceso de cambio en relación ós seus 'contextos' significativos (Wilden, 1987;

Pickvance e Preteceille, 1991).

Neste sentido, esas premisas perrnítenos establecer dúas formulacións-guieiros

para o resto da investigación: 1) nas relacións socioecolóxicas entre colectivos

sociais e zonas despoboadas deberán terse en conta divisións estructurais (entre

grupos despoboadores, resistentes e repoboadores, fundamentalmente) e cons-
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triccións sistémicas de contextos relevantes (os destinos da emigración rural e as
relacións campo-cidade, fundamentalmente); 2) rasar dunha visión restrictiva da
despoboación a unha amplificadora significa rasar das concepcións baseadas na
residencialidade cuantificada ás que tenen en conta as razóns da xente para emi-
grar, permanecer, retomar ou recolonizar as zonas rurais, ó mesmo tempo que
se explican cómo usaron e usan o seu contorno, cómo o cambiaron e cómo pro-
xectan transformalo. "c~

~

Para entender a despoboación galega, en concreto, selecciónanse dous contex-
tos relevantes (os fluxos migratorios campo-cidade no Estado espanol e a expan-
sión urbana e cambias socioterritoriais determinados pala fase postfordista do

capitalismo internacional), pero estes son adaptados, interpretados e contrasta-
dos con vivencias grupais e procesos particularmente significativos en dalicia
(sobre todo, a impoftancia do seu éxodo rural e a súa triple fragmentación e
polarización entre litoral, vilas e montana). Con base nesta conceptualización
sosteno que a poboación e os territorios galegos avanzan cara unha reorganiza-
ción e especialización productiva acorde ás pautas postfordistas, pero aínda se
atopan nunha fase incipiente, con contradiccións baseadas no tipo de urbaniza-
ción simbiótica experimentado ata o de agora, con conflictos sociais de oposi-
ción a algunhas desas tendencias e con contra-tendencias como poden amosar
os fenómenos de repoboación especial tanto por poboación emigrante retoma-
da como por grupos urbanos agora neo-rurais.

En consecuencia, defendo a hipótese de que a despoboación galega é un pro-
ceso aínda vivo, que non rematou, de reorganización social en arde a eliminar
relacións de dominación que impiden satisfacer as necesidades vitais da poboa-
ción, incluídas as posibilidades de reproducción social e demográfica. O proce-
so está vivo porque segue a enviar poboación nova ás cidades. Pero é un pro-
ceso cheo de viaxes de ida e volta, xa que tamén acolle a poboación emigrante
retomada e a poboación urbana repoboadora. Coexisten zonas de maior deter-
minación con outras máis indeterminadas: o éxodo provoca desorganización
social e altera (con infrausos e sobreabusos) as relacións cos recursos naturais;
pero tamén existen fluxos de moita mobilidade e intercambio coa cidade, incer-
teza pala sustitución demográfica, migracións intracomarcais inesperadas, alter-
nancias 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 emigra-
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ción que amosaría un agudo desequilibrio territorial. Pola contra, eu considero
que hai que existe unha pluralidade (limitada, non infinita, aínda que non sai-
bamos, de momento, a amplitude exacta dese rango de posibildiades) nas for-
mas de residir e de interaccións sociais e espaciais. Pola outra parte, todo dese-
quilibrio debe ser posto en relaciófilcon algún ideal de equilibrio, pero isto
penso que non se pode facer sen atender ás visións do mundo da xente que
habita as zonas despoboadas, incluíndo as súas visións d~ futuro, os seus pro-
xectos e as relacións entre os grupos existentes. En caso de impofter completa-
mente dende fóra os ideais de equilibrio, urbanización, industrialización e
modernización, estariamos asistindo a unha nova forma de colonización e domi-

nación.

De seguido, tentarei clarexar e especificar esta perspectiva de investrgación
sociolóxica sobre a despoboación en relación co caso galego e finalizarei, cunha
breve referencia ás implicacións que ten no estudio de dous grupos sociais con-
cretos que habitan nas zonas despoboadas (mulleres non emigradas e mocidade

repoboadora).

A expansión metropolitana ou o aparente novo equilibrio entre campo e

cidade.

Habitualmente, a hexemonía dos medios de comunicación e da ciencia elabora-
da académicamente ofrecen unha imaxe aséptica e fáctica dos fenómenos migra-
torios, aínda que, de refilón, apunten sucintamente a algúns dos seus mecanis-
mos xeradores. A título informativo, nunha revista divulgativa de gran tirada
internacional amosábase o paso do 300/0 en 1960 ó 45% de finais da década dos
90 que representa a poboación residindo en áreas urbanas no mundo (para os
países occidentais a cifra chega ó 800/0 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 expe-
rimentan o menor crecemento poboacional ou mesmo están en recesión demo-
gráfica, mentres que a poboación mundial en conxunto avanza a un ritmo impa-
rable. 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:
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"Unha explicación sinxela para a migración é que un lugar atrae a unha
persoa con bos sala rios, liberdade, terras ou paz, mentres que o lugar onde
esa persoa vive o empuxa a marchar con sala rios baixos, represión, super-
poboación ou guerra. Mark Miller insistiu me en que non caera nesa atra-
ínte simplicidade. Segundo el a migración non é unha cuestión na que cada
individuo decide de forma sinxela e racional onde hai máis probabilidades
de liberdade ou de éxito. Trátase dalgo moito máis complicado;/unha reali-
dade na que interuén a historia de cada persoa, as súas crenzas e a súa
família, 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" (Parfit, 1998).

No recente suplemento educativo dun periódico galego, o profesor Losada ofrffce

unha presentación do tema da "despoboación" máis localizada no caso de Galicia:

':45 áreas máis densas, situadas principalmente no occidente e no sudoeste,
~ son aquelas nas que ó longo da historia se desenvolveron formas máis inten-

sivas de agricultura. Nelas deuse, por regra xeral, un proceso urbanizador
máis dinâmico, e nos municipios do litoral puideron desenvolverse as maio-
res posibilidades que outorgan os recursos marinos. As terras altas do inte-
rio1; cunha agricultura máis e.xtensiva e en unha industria moderna, apa-
recen con densidades moito máis modestas. C..) Galicia ten unha estructu-
ra demográfica envellecida e un elevado nível de ruralización. O seu ritmo
de renovación xeracional non é suficiente para que esta estructura cambie
a curto prazo C..) a realidade é que o crecemento ve.xetativo é negativo e a

poboación galega comezou xa a diminuír. C..) Todo fai prever que o ave-
llentamento da poboación se acelerará nos próximos anos, cos problemas

t que ilo leva consigo, dos cales o do mantemento dos sistemas de seguridade

social constitúe hoxe motivo de preocupación especial. A mellor solución

sería, claro está, que as mulleres galegas, e os seus companeiros, aumenta-
ran o seu número defillos. C..) A outra opción consistiría en que a Unión

! Europea fle.xibilizase a súa política de inmigración" (Losada, 1999).

i Como se pode observar, ámbolos dous textos extractados asumen os "cambias

poboacionais", nas súas diversas variantes, como feitos dados, bastante ben deli-
mitados. No fondo, sen embargo, ámbolos 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 oportuni-
dades vitais. Deix:an así de cuestionarse por qué se chega a esa situación e cómo
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se vive realmente (con qué desigualdades e dominacións sociais) en cada
un dos dous extremos espaciais polarizados, que non son -como acertada-
mente 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 superpobqados versus os estancados demografica-

mente, 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 a fan posible, ese "porqué" e ese "cómo" ocultan as características de
"obrigación" que impulsan os desprazamentos e de "precariedade" das condi-
cións de vida que se atopa a xente que chega a vivir como "cidadáns de segun-
da clase" nos lugares de destino (polas condicións insalubres do barrio onde se
aloxan, polas longas xornadas de traballo realizadas en beneficio da clase empre-
sarial, polo idioma ou idiolecto dominante que se desconece, 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 expos-
tas 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 inmi-
gración extranxeira, como factores explicativos dun descenso demográfico xeral
en toda Europa, na que as zonas de montana o acusan máis intensamente, a ver-
dade é que resulta unha incógnita saber a qué modelo de "desenvolvemento
rexional" se refire en tanto que lle atribúe como "requisito impresicindible" algún
indefinido tipo de "potencial demográfico". Para non alonxarme da literalidade
deste segundo texto, é certo que aquí non se busca tanto exponer 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 aquí 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 inmigratorio que lle toca xogar
a Espana a partir dos Acordos de Schengen ("criminais" polo menos no sentido
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de que esas medidas de control son pagadas coa vida por moitas das persoas
que deciden emigrar e morren no intento de esquivar os controis -cruzando, por
exemplo, o Estreito de Gibraltar en "pateras", ou cando chegan a Galicia ago-
chados nas salas de máquinas dos barcos-) (Fernández Durán, 1993).

Se na historia da humanidade asistimos a constantes desprazamentos que no
caso máis dramático buscan "refuxio" e no máis común mínimas "esperanzas de
mellora", no caso de Galicia asistimos á súa transformación de terra tradicional-
mente productora de emigración a terra receptora dela ou, como no resto de
Europa, a, simplemente, unha acomodación demográfica interna que non preci-
sa emigrar nin crecer (a chamada "dirninución" ou "descenso" poboacionais).
Ambos contextos, por riba e por baixo, enrnarcan o que entendemos por des-
poboación. A despoboación galega é consecuencia simultánea de desprazamen-
tos 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 metró-
pole (aínda algo difusa e desarticulada) dende Porto ata Ferrol e todo o interior
(sobre todo as zonas montanosas 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 pro-
duce, á poboación inactiva forzosa, ós recursos para infraestructuras de trans-
porte exclusivo que esixe, etc.). Neste caso, sen embargo, dase o paradoxo de
que o interior ocupa o "centro" xeográfico ó tempo que a "periferia" social, eco-
nómica e política; mentres que a 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 son dous exemplos desa dependencia
internacional.
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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 migrato-
rios (especialmente co que acontece en amplas áreas de Castilla 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
fmais do século pasado ata os anos setenta, supuxeron elementos diferenciais con
respecto ó resto do Estado. Entre as súas especificidades, segundo as estadísticas
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 Camarero (1993).
Poden resumirse en catro as principais conclusións ás que arriba este autor:

a) En consistencia coa fase de industrialización intensa dende os anos sesenta,
continúa crecendo o éxodo rural, aínda que a un ritmo máis baixo e acom-
panándose, agora, de novos matices. Segundo o autor, o principal fenóme- i
no novedoso é que asistimos a unha nova "contraurbanización": "O medio
rural adquire unha posición fundamental como 'atractor' de poboación (...) I.. emerxen novas áreas de lecer e ~,e reside.ncial.i~ade estacio~al.que co~par-

ten cos centros urbanos de xeshon de dIfecclon, de tamano mtermedlo, a
atracción poboacional. As grandes áreas urbanas dispérsanse rexionalmente. ,A pesar de que nesta fase aumenta a dispersión da poboación, aumenta con-
siderablemente a intercomunicación entre os diferentes asentamentos."

(Camarero, 1993: 394)

b) 6 mesmo tempo que a tradicional despoboación do rural, pero 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 debe-
rían entenderse máis ben como unha nova fase de urbanización do campo,
xa que gran parte dos suburbios metropolitanos, a urbanización dos perí-
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metros rurais das cidades, a edificación turística e de retiro e o crecemento
das cidades pequenas e medias, suponen máis unha expansión dos mode-
los urbanos de organización territorial (onde priman máis ás 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 medio
ambiental como un entorno recreacional máis que como articulador da pro-
ducción e da vida social). A Cidade espállase paIo campo~ 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 ganala.

c) Un terceiro trazo é que a xente nova e en situación de disponibilidade labo-
ral ("activos") é a que segue a emigrar do campo á cidade debido non tanto
á percepción dunha imposibilidade de subsistencia "material" como á per-
cepción dunhas menores oportunidades de relación social e desenvolve-
mento material futuro. Mentres, a nova inmigración rural é protagonizada
sobre todo rolas persoas maiores e inactivas (é dicir, sobre todo, tras a súa
xubilación, na procura do descanso e lecer que non proporcionan os cen-
tros urbanos espanois e moito menos os europeos, rolo cal tamén venen
aquí a refuxiarse os pensionistas europeos de clases medio-altas, ás zonas
máis cálidas). Só os "inactivos forzosos" (desempregados ou con empregos
precarios) da poboación nova ou os "executivos e profesionais" da poboa
ción adulta acomodada, tamén emigran ó rural "suburbano", cercano ás cida-

\ des pero, evidentemente, non tódolos suburbios son iguais (en prestacións
de servi cios, infraestructuras, transportes, calidades residenciais e medioam-

bientais, etc.).

d) En definitiva, "o mundo rural aparece como un mundo fragmentado, no que
desapareceu a súa unicidade de antano. Atópase polarizado entre a emigra-
ción, herdanza do rasado industrial, e a crecente inmigración que determi-
na o ocaso da sociedade industrial." (Camarero, 1993: 397) Con ilo, o autor
pretende describir en qué medida a situación "postindustrial" ou "postfor-

,- dista" implica unha expansión distinta das cidades a costa dos recursos do
campo e a través do campo que as rodea máis inmediatamente. Algunhas
actividades productivas poden descentralizarse a algunhas áreas rurais ben
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comunicadas e con man de obra barata. A xestión, as finanzas e a comer-

cialización, pola contra, seguen a precisar a máxima concentración, pero

algunhas cidades medias poden centralizar agora as súas rexións e nalgúns

suburbios semi-rurais algunhas clases medias poden exercer os seus traba-

lIos non manuais. Tanto nos suburbios semi-rurais de clases baixas con pre-

domínio de poboación nova, alternando desemprego con precariedade labo-

ral, como nas zonas rurais que asumen fases baratas dos' procesos producti-

vos flexibles Ca confección, por exemplo) os costes da expansión deste

modelo páganse caros. O máis relevante, no que se retire ó aspecto concreto

da despoboación, refléxao o autor como unha tendencia abraiante: "Os efec-

tos producidos na estructura demográfica polo éxodo rural son suficiente

mente conecidos. AvelIentamento, descenso da natalidade, ausencia de

xeneracións intermedias e masculinización. C..') OS fenómenos de repoboa-

ción, ó seren espacialmente selectivos non van melloraren sustancialmente

este panorama. C..') A grandes rasgos, non hai coincidencia entre as áreas

máis enveIlecidas, as cales seguen despoboándose, e as áreas rurais que atraen

a corrente de emigración de retiro. As primeiras pertencen ó interior mon-

tanoso e as segundas ó litoral." CCamarero, 1993: 396).

A concentración do litoral e a fragmentación dos espacios interiores en

Galicia.

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 mantenen que en Galicia, mesmo

a pesar de toda a urbanización e industrialización acontecidas, a lóxica regulado-

ra da vida rural Cen crenzas e tamén no forte apego á propiedade da terra, ó tra-

baIlo familiar antes que á relación salarial, e ó uso intensivo do trabaIlo 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" CSequeiros, 1993). Mesmo é común a difusión exce-

siva do prototipo de "obreiro simbiótico" que trabaIla 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 produc-

to das reconversións industriais recentes Ca dos asteleiros, por exemplo) xa que

sempre restaria ese apoio na economía agraria de subsistencia.
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Pola contra, eu penso que a industrialización en Galicia arrastrou consigo a unha
masa de poboación que perdeu o seu vínculo non co campo en abstracto, senón
con todo o entramado de relacións que sostinan a vida no campo (aínda que
mantena 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 conecementos técnicos e adquisición, por exemplo, de saber como relacio-
narse coas Administracións, etc.) e que dificilmente poderia experimentar conti-
nuando na aldea de orixe. Ningún dos seus fillos, ademais, terá xa contactos sig-
nificativos nin conecementos para a subsistencia no campo. Eses mesmos obrei-
ros e obreiras emigradas á cidade agora ven tamén como a relativa desindus-
trialización producida deixa situacións de desemprego, deterioro dos barrios
onde residen e un mercado de traballo máis precarizado para os fillos e fillas des-
cendentes (no estudio de Ruiz, 1995, documéntase, por exemplo, como a satis-
facción tradicional de necesidades ó marxe do mercado, mesmo entre a poboa-
ción urbana, foron determinantes para previr dunha pobreza instantánea coa pri-
meira onda de desindustrialización, pero iso non implica a perviviencia de todo
o entramado de relacións sociais que sostinan os "mercados alternativos", ade-
mais de que a mesma autora apunta tamén como a 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 cubre tamén a unha parte do terriotrio interior mellor
comunicado con el, determina un "centro" urbano (máis que un "polo") de indus-
trialización. Este centro urbano oponse e domina, nun sentido amplo (político,
económico, ecolóxico e cultural), ás zonas rurais do interior, ás "periferias". Agora
ben, cabe preguntarse qué tipo de área urbana é esta que se está a recomponer
na última década e qué tipo de espacios rurais son os que quedan no interior.

Con respecto ó primeiro, a mina interpretación é que aínda temos unha área
metropolitana en fase de transición e, polo tanto, en fase critica, de indefinición,
con respecto ó papel que vai xogar a nivel internacional. A cuestión é se, como
as "análises estratéxicas" do Eixo Atlántico 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
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como "cerebro" dunhas "mans" traballando ó longo do mundo), ó tempo que
transforma as súas estructuras productivas cara un modelo máis flexible, sen nece-

sidade de desmantelalas completamente por "pouco competitivas", (potenciando
aquelas mellor situadas intemacionalemente como as industrias químicas, de
transformación de materiais ou de alimentos, gasolifieiras para barcos, construc-
ción de pezas de automóvil, etc. ó tempo que efectuando reconversións, reduc-
cións de plantilla, subcontratación, métodos de producción "rosto a tempo" e
control de calidade, etc.); ou se só é capaz de flexibilizar a súa producción indus-
trial 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 des-
centralización productiva, por exemplo, está dando lugar a que algunhas
mulleres permanezan na súa área rural de orixe (nunca demasiado interior ou
aillada), ligadas agora a actividades flexibles segundo os intereses do capital
(longas xomadas laborais, traballos estacionais, relacións mercantís, etc.) (por
exemplo, formando febles e moi dependentes cooperativas textís: 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 Femández Durán, 1999). Peco se trata só de casos moi minoritarios polo
momento. O que tefien de importante é que conectan coa tese da triple "pola-
rización" entre costa, vilas e espacios de montafia ou circundantes ás vilas. En
realidade, a maioria desas actividades postindustriais, xunto a acelerada pre-
sencia dun comercio gobemado por empresas multinacionais, localízase no
corredor metropolitano ou nas cidades medias, tendendo a facelo naquelas
vilas (case sempre cabeceiras de comarca) mellor comunicadas e máis densas
en poboación. Nestas cabeceiras comarcais destacaranse aquelas que centrali-
cen, ademais, agroindustrias e cultivos intensivos ou monocultivos que, polo
xeral, requiren pouca poboación peco algún centro de fomecemento, xestión
e comercialización con algo máis de concentración demográfica (para a análi-

se 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
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I zonas montafiosas, queda un futuro de exportación de materias primas (madei-

ra, 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 ente-
rramento dos nucleares, tal como indicaron algunhas Autoridades na prensa estes
útlimos anos) ou de instalacións socialmente polémicas (como os cárceres).

,1 ,/

Ata agora estes procesos postindustriais están desenvolvéndose lentamente en
Galicia e nalgunhas ocasións obtenen oposición social organizada, case sempre
procedente dos entornos urbanos. Sen embargo, a clara división espacial que
perfila suxire que a despoboación vai continuar, malia que 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: ~está a xente marchando das cidades? A situa-
ción actual é máis ben de estancamento, malia que se precisarían datos actuais
para confirmar esta hipótese. O que sipodemos afirmar é que, en todo caso, trá-
tase de casos de despoboacións urbanas moi localizados en barrios específicos.
Por exemplo, algúns estudios demostran que tódalas grandes cidades insírense
en 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

t 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 gale-
'. gas son bastante limitados e híbridos en conxunción con asentamentos de plan-

ta bai:xa, autoconstrucción e hortas semi-rurais. Ó mesmo tempo, os indicios de
inmigración estranxeira que chega preferente e directamente ás cidades, a pesar

I ' de tódalas trabas policiais que se lle impón, aventuran convincentemente a idea
de que en Galicia esa despoboación urban~ non se está dando na mesma pro-
porción que suxire o "renacemento rural" descrito para algunhas cidades euro-
peas e espanolas.

A volta á casa ide sempre?

O outro punto é o da composición social das migracións. Aquí tamén son
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notables as diferencias coas tendencias xerais expostas por Camarero, pero 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) '~ emigración de retiro non é simplemente unha emigración de retorno, os que
retornan son os menos, non é unha volta para morrer onde veu ó mundo. Polo
contrario, representa a primeira oportunidade para comezat; por fin, a vivir: O
retiro remata coa localización obrigada da residencia perto dos centros labor ais e
servicios educativos. Pódese agora determinar con maior liberdade o lugar de resi-
dencia, posto que xa non hai traballo ó que it; nin nenos ós que coidat; só tempo
para unha vida fundamentalmente ociosa. "; 2) "O espacio rural convírtese nun
espacio poboado estacionalmente. En verán ou durante asfins de semana a den-
sidade poboacional trasládase dende a cidade ÓS pobos. O crecemento da segun-
da residencia é expresión suficiente di/o." (Camarero, 1993: 393, 395)

A "emigración de retiro" ó "campo" caracterízase, pois, por: 1) ser protagoniza-
da 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 ofixe. Realmente estas zonas son unha expansión
más da gran cidade, xa que son áreas que, aínda carentes de fábricas e escolas
para esa poboación anciana, si precisa de transportes, hospitais, centros comer-
ciais e servicios administrativos de todo tipo que tamén conlevan concentracións
urbanas (incluídas escolas e "postos de traballo"). Os datos dos que dipsonemos
para Galicia, sen embargo, non permiten 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 se están 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 constfucción e no pequeno comercio que nestas vilas son un
dos motores económicos); 3) e, sobre todo, un forte retomo da poboación que
emigrou 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 si 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
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forma preferente ó centro urbano máis cercano (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 crece-
mento das vilas galegas (as 9 vilas de "economía diversmcada", case todas no
interior non-litoral, mesmo cun incremento medio cercano ó 75% entre 1960 e
1991, en contra da imaxe común de estancamento que se ofrece de Galicia) ,
tamén existen indícios de que os emigrantes con descendencia nova regresan
preferentemente a algunha das 7 grandes cidades galegas e residen só tempo-
ralmente nas vilas ás que se sinten máis arraigados. Ó mesmo tempo, tanto por

i interese dalgunhas empresas multinacionais, como polas necesidades dalgúns
t sectores productivos das grandes cidades, a semi-industrialización e terciariza-
! ción que se desenvolve nas vilas galegas son resultado dunha relativa descen-
! tralización na que a man de obra emigrante retomada ou os seus mínimosinves-
~ timentos en autoemprego son un recurso máis para consolidar a súa rede metro-

politana. En realidade son poucas as familias emigrantes que regresan cunha
, gran riqueza econômica e, moito menos, con capacidade de grandes investi-
; mentos (superiores á pequena edificación e á instalación dalgún pequeno nego-

cio familiar) ou para un simple retiro de lecer.

En relación a este fenômeno 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 se está
a despoboar en termos xerais, se ben son moi diferentes as condicións en que se
despoboan as zonas de alta montana e as zonas circundando ás vilas "agrarias" e

i de "economía diversmcada" do interior (e tamén en torno ás dúas cidades medias
~ do interior, Lugo e Ourense, por non considerar tamén o caso dalgúns pequenos

contornos deprimidos dos arredores de Ferrol, Coruna ou Vigo). Tamén se expli-
cou que este panorama de fragmentos, ó que habería que unir ás recomposicións
de clase entre centros históricos e periferias urbanas nas grandes cidades, corre-
póndese cunha lóxica de reestructuración postfordista na que o corredor metro-
politano do litoral galego aínda non consolidQu o seu lugar a nível internacional.

~ Pero nesta visión un tanto estática e determinista hai que engadir as resistencias
organizadas da xente fronte a algúns dos seus proxectos centrais (como os pla-
nos de resíduos ou o incremento de construcción de encoros ou minicentrais

~

hidroeléctricas, por exemplo) así como os acoplamentos diversos e difusos ás
t novas divisións espaciais. A poboación "emigrante retomada" constitúe o
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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 desen-
volvemento urbano, constructivo e comercial das vilas, xa que tanto a agroin-
dustria, como a descentralización de certas industrias urbanas, explican menor
este crecemento a costa sempre do decrecemento (e explotación laboral e eco-
lóxica) do seu contorno inmediato. Fero ademais existen outros indicios de que
o proceso aínda non rematou. A construcción e o comercio~91osarannos os pun-
tos fortes do razonamento.

Onde si se manifesta o abraiante carácter rural mesmo de moita poboación urba-
na, non é tanto nas súas actitudes cara ó trabano ou no seu vínculo coa activi-
dade agracia, senón co mantemento maioritario dunha segunda residencia no seu
lugar de ofixe. Esta vivenda familiar reformada ou construída nalgunha das par-
celas herdadas, si tende a localizarse nas parroquias, se ben tamén aquí predo-
mina a corrente a achegarse ós núcleos menor comunicados, alumeados e urba- .
nizados. En poucas grandes metrópoles do resto do Estado pode dicirse que
exista tanta relación cunha segunda vivenda, malia que, como apuntaba
Camarero, no verán, fins de semana, vacacións e datas festivas, o campo vive o
seu máximo apoxeo. Isto atinxe tamén ás parroquias e lugares de montana, onde
observamos e moita xente o narra, como neses días álxidos da "estacionalidade"
se alcanzan ocupacións similares ás de moitas vilas cercanas. Non obstante as
vivendas están baleiras unha gran parte do ano. O cal non é óbice, loxicamen-
te, para que a industria constructora deixe de seguir crecendo. Máis ca unha
industria turística, neste caso trátase dunha continuidade das relacións familiares
que desaparecen coa progresiva defunción das persoas ancianas neses ámbitos
rurais. A construcción con perspectiva turística só pode facelo en espacios espe-
cialmente protexidos, cousa que a chuvia ácida, a desforestación, os pesticidas,
a polución ou as autovías, non proporcionan xa en boa parte do territorio gale-
go; mentres que a segunda residencia rural e a asistencia a festas tradicionais non
se realiza en base a esixencias esencialmente turísticas.

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 mantenen acti-
vas, soen perder a organización comunitaria anterior, a presencia de productos
autóctonos e, sobre todo, a afluencia de xentes doutros lugares agora máis cer-
canos polas vías de comunicación existentes, pero rnáis afastados pola falta de
intereses comúns (mercantís, matrimoniais, educativos, etc.). As estradas multi-

..
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plican 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 alimentícia ou de útiles

domésticos ou para as explotacións agrícolas, cada vez máis son concentrados

de forma monopólica e obrigan ós sus propietarios a reconvertirse en "traballa-

dores" filiais das empresas controladoras, aínda que non con relacións salariais,

senón mercantís (en tanto que "empresarios autónomos"). Os planos de infraes-

tructuras viarias tamén potencian a transformación deses pequenos comercios en

redes de supermercados situados nas vilas máis numerosas ou na súa desapari-

ción en favor dos grandes hipermercados situados nos extrarradios das grandes

cidades, ós que acuden en coche mesmo dende as zonas de montana máis

recónditas (porque só o fan unha vez cada quince días, mentres que non pode-

rían manter un emprego a tempo completo na cidade tendo que viaxar tódolos

días). En conclusión, este tipo de "repoboamentos" parciais do campo están ben

consolidados en Galicia dende sempre, aínda que agora se aceleran cara un rea-

xuste que semella afondar na súa despobaoción real, moi lonxe do aparente

"renacemento" que ás veces pode suxerir.

A montafta galega: pouca xente e moitos mundos.

Na fase "exploratoria" en que se atopa a presente investigación sobre a despobo-

ación galega, 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 xente que se

quedou (que non emigrou, pero que mantivo sempre lazos coa que si o fiXo, lazos

que tamén serán indagados a través dalgunhas persoas que retornaron da emi-

gración) e a xente que principiou recentemente a repoboar estas zonas (case sem-

pre procedente do ámbito urbano e sen vínculos previos coas zonas ás que che-

garon). Esta selección fíxose con base en dous criterios: 1) primeiro, pola escase-

za de estudio existente sobre estes colectivos, sobre todo naqueles casos en que

se considera as persoas efectivamente emigranteS como as protagonistas da des-

pobaoción e, con rnáis actualidade se cabe, naqueles outros nos que se imple-

mentan políticas europeas de desenvolvemento rural sen ter en conta a nova

diversidade social que habita as zonas despoboadas (entre as excepcións:

Rodríguez e Trabada, 1991); 2) segundo, porque se trata de colectivos dobremen-

te marxinados (xeográficamente) por habitar o rural menos industrializado e

comunicado, socialmente por constituírse por xente que dalgunha maneira é
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expulsada da cidade ou que, no caso de moitas das mulleres nativas que perma-
neceron na montana, soportaron e soportan a maioria das cargas que supuxeron
os costes 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, pádense percibir os puntos máis criticos (os "atractores") sobre
os que penderá todo proxecto de transformación dos mes~os.

A metodoloxía que se empregou foi exclusivamente cualitativa, por medio de
distintas viaxes a lugares onde conecía 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 en A Laxe ou facendo varias
visitas de asesoramento a unha colectividade neo-rural en Carraxó e nas proxi-
midades de Vilar de Barrio -Ourense- para que comercializaran a súa agricultu-
ra ecolóxica a través dunha cooperativa de consumo de Vigo), así como a apli-
cación dunha técnica xa un pouco máis intrusiva e coaccionante, como foi a rea-
lización e grabación de tres reunións de grupo, a medio camiflo entre a entre-
vista grupal semi-estructurada (baixo guión previo) e o grupo de discusión
(impedido este na maioria dos casos polo mutuo conecemento previo das per-
soas convidadas ás charlasj pero usándoo como modelo nalgúns dos seus pro-
cedementos non-directivos, sobre todo na reunión mantida con xente neo-rural
de distintos asentamentos que se conecían relativamente pouco entre su. Están
restrinxidas á Serra do Suído, na província de Pontevedra (que abrangue, na nosa
particular demarcación e que non se corresponde coa delimitación comarcal ins-
titucional a outros efectos, os municípios de A Lama, O Covelo, Cotobade,

~, Campo Lameiro, Fomelos de Montes e Pontecaldelas), aínda que outros contac-
:~ tos persoais e conecementos se obtiveron tamén do resto de Galicia. Esa comar-

ca, ademais, foi seleccionada tanto pola súa particular depresión demográfica,
como por aínda non experimentar proxectos europeos de desenvolvemento
local e, asemade, ter unha das mellores situacións xeográficas en relación a
núcleos urbanos.

Como suxiren as implicacións da nosa hipótese de partida, confírmase nestes dous
casos a existencia dalgúns axustes sociais ás pautas postfordistas de 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
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sen emigrar e as que retornaron despois de emigrar, o feito de que a emigración
í marcou un desarraigo fundamental e a volta xa nunca será nin ó mesmo sistio nini
[ para facer o mesmo. Emigraban primeiro os homes e se volvían para casar aquí,

volvía a emigrar toda a unidade familiar, tendendo a traballar fóra asalariadamente
, ou experimentando por primeira vez levar pequenos negocios. Fero os fillos e os
l aforras conseguidos van provocar o regreso: tendendo a instalarse agora nas cida-
r des ou vilas se se ten fillos e a necesidade de investir o capi~ aforrado nalgún
[ novo negocio ou en vivenda nova, pero tamén se produce o establecemento da
r
t residencia na aldea de orixe, pero realizando agora tarefas secundarias ou tercia-

I rias e en forma de autoemprego que, case sempre, implican continuos despraza-
I mentos á cidade. As vilas, ademais, tamén son potenciadas constructivamente por
I xente do rural illada nas súas aldeas despoboadas.
l
f

Lonxe dos excesos cos que ás veces se consideran as aportacións da xente emi-
grante, en moitos casos comprobamos cómo non se sae de pobre tan doada-
mente e o retorno, para quen provén das clases campesiftas pobres, faise con

poucos cartos, proporciona un autoemprego bastante flexible e irregular e, sobre
todo, amosa cómo os seus fillos están instalándose na mesma precariedade labo-
ral cá do resto do proletariado urbano. O contacto coas zonas despoboadas limí-
rase agora ó mantemento de familiares vivos e ós usos residenciais e vacacionais.
Todo o cal amosa cómo en moitos casos as mulleres foron as que multiplicaron
a súa actividade doméstica e productiva, ata que, na actualidade, gracias áspen-
sións de xubilación, case todo repousa nunha certa calma. Sobre todo as activi-
dades agropecuarias e as relacións 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.
""
I: Pala súa parte, os "resistentes nómadas" (ou neo-rurais) que veften do desem-

prego urbano ou da economía somerxida atopan nestas novas "periferias metro-
politanas" a mesma precariedade económica, peco 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 información, xa que proveften da cidade e
mantenen constantes vínculos con ela. Noutros casos manteften, como colectivo,
un gran illamento 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 organización.
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Os neo-rurais deben demostrar as súas raigames co territorio, mentres que para
a poboación nativa estas danse por supostas. Tócalles ós primeiros, pala tanto,
ter estratexias de achegamento e integración. Pero tamén manifestan un maior
dinamismo organizativo, con iniciativas propias cara o media natural, con maior
mobilidade, mocidade e nenos e nenas que constitúen tanto ameaza como espe-
ranza para a poboación tradicional das aldeas. Aínda que ideolóxicamente elixen
estes lugares para estabilizar o máis posible o seu "nomadj,5mo", 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 res-
posta á fragmentación social que produce o postfordismo.

En conclusión, gran parte da poboación nativa adáptase á reestructuración socio-
económica e á especialización espacial recentes, incrementando as formas de
autoemprego e a nova concentración urbana, aínda 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. Pala súa parte, a xente nova e urbana que repo-
boa o rural atópase mesmo en situacións económicas máis dependentes e peri-
féricas. Pero son o grupo que máis proxectos ten de recuperación comunitaria e
ecolóxica do rural, aparte de demostrar que é posible combinar unha alta mobi-
lidade campo-cidade coa necesidade de estabilización en lugares rurais asequi-
bles ás súas economías.

Por todo isto pode deducirse a necesidade de recomponer as relacións sociais
entre os colectivos que habitan as zonas despoboadas e tamén a necesidade de
desenvolver estes espacios con base en alternativas ós modelos industrializado-
res clásicos ou ós menos clásicos de "desindustrialización", xa que eles, mesmo
dende a distancia, son os que operan gran parte das dominacións inductoras á
despoboación e ás formas precarias de repoboación. Os problemas percibidos
palas dous grupos sociais devanditos 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 cambias que se van producindo nos
contextos que enrnarcan as súas vidas.
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