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Prefacio 

O traballo dentro da materia de Cultura Galega, impartida polo profesor Suso Moinhos e 

utilizando como fonte de información o libro "Outra idea de Galicia" de Miguel-Anxo 

Murado, co obxectivo de que teñamos a suficiente competencia oral e escrita de a lingua 

galega permítenos entrar na historia de Galicia, non só na súa lingua, os acontecementos 

históricos que marcaron Galicia, hoxe e a nosa experiencia, formación e talento que 

queremos compartir entre todos os nosos compañeiros abranguen os obxectivos marcados 

para ela.  O seguinte traballo centrarase nos temas propostos para analizar só tres aspectos, 

O rostro do país, Mapa de Galicia do século XIX, A paisaxe inocente, O Minifundio,  e a 

Diáspora, ó quero agradecer ao profesor Moinhos por participar como profesor, 

ensinando aos estudantes dos Programas para Maiores da Universidade de Vigo, esta 

sinatura que abre outras perspectivas da nosa terra. 

 

 

Introduction 

 
The work within the Galician Culture subject, taught by Professor Suso Moinhos and 

using as a source of information the book "Otra idea de Galicia" by Miguel-Anxo Murado, 

with the aim that we have sufficient oral and written competence of the Galician language 

allows us to delve into the history of Galicia, not only in its language, the historical events 

that marked Galicia, today and our experience, training and talent that we want to share 

among all our colleagues cover the objectives set for it. The following work will focus on 

the themes proposed to analyze only three aspects, The face of the country, Map of Galicia 

in the 19th century, The innocent landscape, The Farm and the Diaspora, to thank 

Professor Moinhos for his participation as a teacher, teaching Students Programs for 

Seniors of the University of Vigo, this firm that opens other perspectives of our land. 

 

 

Keywords 
Galicia, Diáspora, O rostro ,Paisaxe inocente, Terra sin historia, Galegofobia, Netos de 

Breogan, Nacionalistas. Diáspora, O mito do rostro, Caciques, Lingua de pobres e de 

poetas, A patria dos difuntos, Aulas abertas, biblioteca de Fegaus. 

 

 

 

 



 

Domingo Fontán: mapa de Galicia do século XIX 

 
Domingo Fontán cun cabalo, un caderno e algúns instrumentos cartográficos foron 

suficientes para construír unha historia tan épica como descoñecida. Partindo da torre do 

reloxo da catedral de Santiago, este xeógrafo deu máis de 20 anos da súa vida para realizar 

un traballo adiantado ao seu tempo: a Carta Xeométrica de Galicia; un mapa que retrata 

o territorio cun rigor que, en moitos lugares, non se puido superar ata que os humanos 

puideron enviar satélites a o espazo. E este galego conseguiuno en 1834. 

 

Domingo Fontán Rodríguez naceu en Porta do Conde, unha aldea do concello de Portas, 

en Pontevedra, o 17 de abril de 1788, un ano antes da Revolución Francesa, que acabaría 

influíndo decisivamente na súa formación. O seu tío Sebastián, sacerdote da cidade de 

Noia, acollera na parroquia a un grupo de relixiosos franceses que fuxiran do seu país. E 

grazas a eles, anos despois, Domingo aprendeu as súas primeiras nocións de francés e 

inglés.      Diario de rexistro 

 

En 1800, cando era un rapaz de 12 

anos, Fontán matriculouse en 

Filosofía na Universidade de 

Santiago de Compostela. Asiste a 

clases en numerosas ramas das 

ciencias humanas e exactas e 

pronto mostra a súa capacidade de 

estudo. Con só 24 anos de idade, en 

1812, xa era profesor substituto e 

pouco despois converteríase en 

profesor titular. 

 

“Toda nación civilizada que desexe a prosperidade do seu país debe ter un deseño exacto 

á vista ", escribiu o seu profesor Rodríguez no proxecto encargado polo goberno. 

 

O seu discípulo Fontán queimou esas ideas na súa memoria. E quixo darlle á súa terra, 

Galicia, a cara que axudase a entendela (e entenderse) mellor. 

 

Un cuarto no Pazo de Sobre Carreira foi o campo de probas onde todo comezou. Neste 

lugar, situado preto da cidade da Coruña, o xeógrafo comezou a trazar ángulos co seu 

aparello e o seu plánachete, e a anotar os trazos xeográficos que vía no horizonte e logo 

calcular as súas distancias. 

 



Rodríguez tamén xogou un papel fundamental. O profesor de Domingo trouxera das súas 

viaxes por Europa algunhas das ferramentas cartográficas máis precisas e modernas 

daquel tempo, así como as obras dos principais xeógrafos do continente. 

 

E como Rodríguez, Fontán tamén usou o sistema métrico decimal, algo que case non se 

facía en España nese momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na foto pódese ver o plano de Fontán en 1887, na enfermería do colexio dos 

xesuítas, en Campos Santos (A Guardia) 

 

No colexio dos xesuítas de Vigo hai un dos exemplares feitos en 1845 onde foi posible 

obter unha tirada de centos de exemplares que viaxaron ao porto da Coruña, para ser 

distribuídos desde alí a Galicia e España. Hoxe, algúns destes exemplares do gravado 

presiden lugares de referencia en Galicia, como o Parlamento, a Real Academia Galega 

da lingua, a Facultade de Xeografía de Santiago, onde Fontán estudou e ensinou, ou a 

casa museo do escritor Otero Pedrayo, unha das figuras da cultura galega que máis 

admiraba a Fontán e que utilizou a Carta como guía de viaxes para percorrer Galicia. 

 



 

Plan que se expón no colexio dos xesuítas de Vigo 

 

Hai uns anos, na ferramenta cartográfica que a Xunta de Galicia emprega para coñecer e 

administrar o territorio, 

rendíase unha homenaxe a 

Fontán. Xunto con todas as 

capas feitas (o voo americano 

dos anos 50, imaxes de 

satélite, os mapas máis 

precisos que se fixeron grazas 

á orto fotografía aérea) 

superpúxose a Carta 

Xeométrica de Galicia, 

sorprende ver a exactitude das 

súas medidas e a situación dos 

lugares que marcou Fontán 

respecto ao rexistrado máis de 

100 anos despois por ferramentas que custaron millóns de euros. 



 

As medidas desvía só uns centos de metros.  

 

E nesta mesma copia pódese ver outro detalle que ennobrece aínda máis a figura de 

Fontán. Por riba de todo o rigor científico, o xeógrafo quixo marcar para sempre na Carta 

de onde veu. 

 

Se imos á Porta do Conde, a súa vila, podemos ler a única licenza que se concedeu despois 

de máis de 20 anos de traballo. Alí, entre parénteses, baixo o nome do lugar, está escrito 

"Patria do autor". 

 

 
 

Vista da Ría de Villagarcía e Vigo 

Era un traballo que requiría unha enorme precisión, correccións constantes y que, sobre 

todo, obrigaba a cruzar o chan centímetro a centímetro para non deixar ningún detalle ao 

azar. 

 

Na época que viviu Fontán, Galicia era unha das zonas máis poboadas da Península 

Ibérica. E tamén, como aínda hoxe en día, a súa poboación está moi dispersa. Así, Fontán 

e os seus auxiliares ocasionais subiron á cima das montañas, aos campanarios das igrexas, 

notaron os ríos, as pontes, as pousadas, as feiras, os ferreiros, os mosteiros.  Máis de 

27.000 quilómetros cadrados que o xeógrafo camiñou case metro a metro. Cada estación 

era un vértice para debuxar unha nova rama de triángulos e tamén era unha nova liña para 

coñecer mellor Galicia. Todo quedou rexistrado na Carta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A paisaxe rural galego 
 

O minifundio actual no Toural (Vigo) 

 

Nos anos 20 do século XXI, temos exemplos do minifundio da terra, que, durante 

xeracións, importantes extensións de terreo, distribuíronse nas herdanzas que orixinaron 

a división das mesmas. O exemplo actual no Toural de Adento de Vigo. tiras, franxas, 

cadrados de terra, cuxa orixe deste minifundio, comezou nos primeiros anos do século 

XX. Naquel momento estas terras pertencían a dúas familias e actualmente os seus 

propietarios son máis de 35 familias, todas herdadas polos seus fillos ou netos. 

 

 
 

 

A paisaxe rural en Galicia que coñecemos neste momento está dominada por unha incrible 

acumulación de pequenas parcelas, como no exemplo de Toural. Todo isto comezou na 

Idade Media. A finais do século XIX e utilizando os foros, unha superficie de dezanove 

mil hectáreas dividiuse en oitenta e sete mil parcelas, que eran propiedade de dez mil 

propietarios. 

 

A nosa xeración viviu directamente e recibiu dos nosos bisavós, avós e pais, estas 

pequenas terras. A terra era necesaria para obter alimentos, repartíronse entre os herdeiros 

con este obxectivo de ter un medio para poder subsistir, xa sexa para uso propio ou para 

venda nos mercados. 

 

Unha das notas características da agricultura galega é a complexidade da súa explotación 

dado o carácter minifundista da súa propiedade. Este feito, supón a división da propiedade 

en porcións tan pequenas que tanto a súa explotación como o seu propio acceso son 

difíciles. 

 



 

 

El minifundio en Galicia: Las Serventías 

 

Orixinalmente personalizado, as serventías configúranse como ese paso ou camiño que 

se fai nunha propiedade privada, sen carácter público, que asignan os que o usan para uso 

común, calquera que sexa cada usuario ou usuario. causa tería cedido para a súa 

constitución. 

 

Deste concepto pódense extraer as principais notas desta institución xermánica, entre as 

que a falta de atribución de propiedade respecto á franxa específica de terra destinada ao 

paso ou á súa constitución, de carácter finalista, da transferencia parte dos propietarios 

que o crean para uso común. 

 

O minifundio converte a Galicia na segunda rexión autónoma con máis quilómetros de 

límites. Os perímetros das parcelas comunitarias, segundo o Catastro, suman máis de 1,3 

millóns de quilómetros, unha lonxitude equivalente a ir 33 veces ao redor da Terra. 

 

Como sempre, a Lei queda atrás da realidade, non foi ata un momento relativamente  

 

 

recente cando o lexislador galego, como resultado das competencias recoñecidas no artigo 

149.1.8 da Constitución (lembre, a conservación, modificación e desenvolvemento polas 

comunidades autónomas de dereitos civís, provinciais ou especiais, onde existan) fixeron 

positiva, na Lei de Dereito Civil de Galicia de 1995, definíndoa como un paso que se leva 

a cabo nun terreo que non é público e do indicando o dominio ou identidade 

individualizada de que os que o usan serán considerados un servizo ou servizo, calquera 



que fose o que cada un dos usuarios ou creadores dera para a súa constitución ou 

establecemento. 

 

En 2006, e despois da redacción da Lei 2/2006 (actualmente en vigor), esta cifra regulouse 

nos artigos 76 a 81, definíndoa como (artigo 76) "ese paso privado ou camiño de 

propiedade común e sen asignación de cotas, calquera que sexa o que cada un dos usuarios 

ou creadores dera para a súa constitución, que se establece na propiedade non exclusiva 

do veciño e que teñen o dereito de usar, gozar e posuír en común para os efectos do paso 

e servizo do local '. 

 

O seu réxime xurídico regúlase nos artigos seguintes, establecendo presuncións dirixidas 

a facilitar a súa constitución (artigo 78) que teñan en conta a súa orixe, o seu significado 

ou a súa función para as explotacións veciñais, coa mención expresa da posibilidade de 

demostrar o contrario. (e pode, en consecuencia, ser destruído) nun hipotético proceso 

xudicial. 

 

Máis alá de cuestións sobre a súa natureza xurídica ou a súa regulación, non debemos 

esquecer cal é o obxectivo último do lexislador, desenvolver aquelas institucións que 

estaban realmente vivas no dereito propio de Galicia. E non hai nada máis propio desta 

comunidade autónoma que o culto que os seus cidadáns teñen pola súa agricultura. O 

respecto por ela, un modo de vida propio e ese elemento que durante anos permitiu o 

sustento de xeracións é o punto de partida para a regulación dunha materia tan necesaria 

como diaria, o seu acceso. 

 

Isto é o que estamos a vivir actualmente debido a disputas entre veciños e familiares, 

polos dereitos de paso polos camiños de terras e casas e que acaban ante os xuíces. e por 

desgraza, moitas veces con mortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A diáspora 
 

Comecei a diáspora lembrando os anos 50 do século XX, cando comecei a traballar como 

rapaz de recados, nunha armería da rúa Montero Ríos, de 1955 a 1959, pasei de 12 a 16 

anos e decidín que nunca sería emigrante. Un dos traballos que fixe foi empacar as 

escopetas de caza de calibre 16, con dous canóns e as máquinas de coser Refrey, que os 

emigrantes directos a Brasil, Uruguai, Arxentina, das cidades e aldeas da provincia de 

Pontevedra e Ourense, ían cara América.  

 

Probablemente as parentes 

solicitáronas un familiar, 

pero algúns levábanas para 

conseguir un prezo máis alto 

e compensar o custo da 

viaxe, polo xeral armas para 

a caza e pistolas. 

 

Cando o rapaz de recados 

vou cara ao barco, acompañou todas as armas para entregalas a bordo. A Garda Civil 

pediulle ao pasaxeiro a documentación e davame a orde para entregar o paquete.. 

 

No momento da entrega, os seus rostros de angustia, os seus ollos con bágoas, o mundo 

parecía chegar a el, a entrega remata, e con toda a viaxe embarcada, esperamos a que  

empurrar o barco, e agora a 

angustia e a despedida. 

Completouno na terra de todos os 

familiares que despediron aos seus 

seres queridos, ás nais cos fillos do 

seu pai e aos pais dos seus fillos. 

Barco tras barco, moitas veces 

tiven a mesma experiencia pola 

mañá e pola tarde. Os 

transatlánticos Yapeyu, Alberto 

Dodero, Cabo de Hornos, Salta, 

Veracruz, San María, Alcántara, 

Monserrat, Aragón e outros que 

aínda navegaron nos anos sesenta 

e setenta do século pasado e que permanecen na memoria colectiva dos vigueses demais 

de cincuenta anos. 

 



Tiven a oportunidade de vivir, a última gran emigración ás Américas. A finais dos anos 

cincuenta, cando se fixo o plan de estabilización en España en 1959, a emigración 

cambiou de rumbo e 

Francia, Alemaña, Suíza, 

Bélxica foron os 

destinatarios doutra man de 

obra, barata e grande de 

traballo e sacrificio, aínda 

estaba na miña posición e 

todas as recomendacións, 

consellos e a marcha de 

moitos amigos co obxectivo 

de non facer o servizo 

militar, nunca conseguiron 

cambiar a miña posición. 

 

Despois de moitos anos, tiña toda a razón no meu obxectivo de non emigrar nunca.  

 

Se hai un fenómeno que caracterizou a Galicia durante o século pasado foi o da 

emigración. Aínda que as cifras oficiais falan de medio millón de galegos que partiron 

cara a América entre 1880 e 1930, outras cifras amplían o éxodo a millón e medio de 

almas que tomaron un barco nun 

porto galego camiño de América. 

Todo iso nun contexto no que a 

poboación de Galicia roldaba os 

dous millóns de persoas. 

Parafraseando a Rosalía, o novo 

fascículo de Galicia século XX, o 

coleccionable dirixido por 

Ramón Villares que A Voz 

distribúe entre os seus lectores de 

forma gratuíta, titúlase esta 

semana Este vaise e aquel vaise , 

un excelente encabezamiento para explicar as claves dun éxodo masivo que marcaría o 

devir de Galicia xa para sempre.A metade de todos aqueles galegos que se aventuraron 

no Atlántico buscando unha vida mellor e fuxindo da miseria e o caciquismo 

desembarcaron en Arxentina. Outro terzo elixiu Cuba e, o resto, de Brasil a Estados 

Unidos pasando por todo o arco dos países de América Latina. A pesar da ruptura 

emocional e económica que a emigración supuxo para a sociedade galega, o fascículo 

aborda tamén as consecuencias positivas que tivo o fenómeno e a incidencia dos indianos 

nos seus lugares de orixe. Foron datadas, por exemplo, mais de trescentas escolas creadas 

en Galicia por emigrantes retornados. Foi, segundo destaca Ramón Villares, a construción 

dunha parte esencial da modernidade de Galicia 

 



 

Esta eran as informacións que se publicaban nos xornais a principio do século XX. “O 

día 11 de marzo sairá do porto da Coruña directamente para os de Montevideo e Buenos 

Aires o magnífico vapor correo Amstelland. Admite pasaxeiros de terceira clase, aos que 

se dará esmerado trato. As comidas son á española, con pan fresco e viño, levando 

cociñeiros e camareiros españois. Instalacións modernas, iluminación eléctrica e servizo 

de botica e asistencia médica gratuíta”. Reclamos como este, impresos en carteis e 

xornais, facían voar a imaxinación de miles de mozos españois a finais do século XIX e 

principios do XX 

 

 Unha pasaxe ao Novo Mundo era, para 

eles, a chave da terra prometida, onde 

poderían empezar de cero, abrir un 

negocio e talvez regresar convertidos no 

rico e envexado indiano do pobo. As 

viaxes a América para facer fortuna 

empezaron practicamente desde o mesmo 

descubrimento. Aos soldados, clérigos e 

funcionarios dos inicios iríanse sumando 

emprendedores, atraídos polas minas de 

prata, primeiro, e polas terras de cultivo, 

despois. 

 

En España, coa súa rancia nobreza e o seu sistema caciquil, o ascenso social era case 

imposible, pero nas Indias podíase facer borrón e conta nova. Calquera europeo, polo 

mero feito de selo, gozaba dun status superior ao dos nativos, e o éxito nos negocios 

contaba máis que a liñaxe. Con todo, durante os séculos de ocupación hispana, a 

emigración ás Indias foi unha opción minoritaria. En trescentos anos calcúlase que se 

estableceron nas colonias americanas pouco máis de oitocentos mil españois. 

 

Tras as (1808-24), España prohibiu 

temporalmente viaxar ás antigas 

colonias, pero o boicot non 

funcionou, ao contrario: en pouco 

máis de cincuenta anos migraron ás 

Indias case tantos españois como nos 

tres séculos anteriores. As novas 

repúblicas, libres da anquilosada 

burocracia da metrópole, prosperaron 

rapidamente, atraendo a un gran 

número de inmigrantes ilegais. Pero o 

gran boom estaba aínda por vir. 

 

 



 

Todos a América! 

 

Entre 1881 e 1959, case cinco millóns de españois embarcaron rumbo ao Novo 

Continente coa esperanza de facerse de ouro. De entre eles, practicamente a metade 

partiron entre 1900 e 1920. @Teniendo en cuenta que neste período a poboación española 

roldaba os vinte millóns de habitantes (hoxe suma máis do dobre), a porcentaxe é altísimo. 

 

Que empuxou a tantos a abandonar o seu fogar? A moitos europeos, como os que se 

establecían en América do Norte, forzoulles a explosión demográfica. A modernización 

reducira a mortalidade nos seus países, pero a natalidade continuaba sendo alta e a 

maquinaria industrial facía escasear os postos de traballo.  

 

En España, moito máis atrasada, os detonantes foron outros. Non se migraba por 

saturación do mercado laboral, senón por falta de horizontes. Un 70% dos españois eran 

campesiños analfabetos cuxas terras apenas daban para vivir. Nin sequera expúñanse 

prosperar ata que chegaron os 

“ganchos”, reclutadores 

profesionais de man de obra que 

percorrían os campos ofrecendo 

aos mozos unha vida mellor en 

ultramar. Viñan de parte de 

navieiras ou de ricos hacendados 

arxentinos, cubanos, 

portorriqueños ou brasileiros, que 

necesitaban xornaleiros para as 

súas plantacións.  

 

No libro de Miguel Anxo Murado 

Outra Idea de Galicia, fai 

referencia a que se gran parte de 

Galicia esta fóra, o que está a 

suceder de Galicia esta fose. En 

Buenos Aires, a segunda cidade en número con máis galegos despois de Vigo. 

 

Parte da literatura, a biblia de “ Sempre Galicia”, se escribio en Badaxoz e se publica en 

Buenos Aires, O himno galego na Habana se interpretar por primeira vez, A Academia 

da Lingua Galega na mesma cidade e que o cemiterio da Chacarita, é o cemiterio onde 

máis galegos repousan. A América do Sur, é o lugar da emigración galega, pódese 

comparar coa América do norte cos irlandeses, cidadáns celtas que emigraron tanto como 

os galegos 

 

Alejandro Otero Davila. 
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