
“Se se revisan as sucesivas emigracións españolas, é preciso recoñecer grandes cambios a 
través do tempo. É ben sabido que na época moderna, as primeiras correntes importantes de 
emigrantes españois dirixíronse ao longo dos séculos XVI-XVIII ás colonias españolas en 
América: en total, pode calcularse que preto de 200.000 homes e mulleres de todas das rexións 
da Península emprenderon a longa e perigosa travesía a través do Atlántico ata alcanzar as 
Antillas ou, alternativamente, para chegar aos virreinatos de México, Perú, do Río da Prata e da 
Nova Granada. 

Despois das guerras de independencia americanas a principios do século XIX, decaeron os 
fluxos de emigrantes españois a América durante algúns decenios. Pero desde 1880 renováronse 
cunha forza inusitada, emigrando un total de case tres millóns de españois entre ese decenio e o 
estourido da Primeira Guerra Mundial. Os destinos preferidos eran Arxentina, Cuba e Brasil, 
nesa orde, pero tamén saíron importantes continxentes cara a outros destinos. É menos coñecido 
a importancia da emigración española a Alxeria, a onde chegaron case medio millón de homes e 
mulleres levantinos no medio século, provenientes principalmente de Alacante e Murcia. 

Que nos din os expertos achega das razóns polas cales se emigraba? Certamente, fenómenos 
fundamentais como os demográficos impulsaron a emigración, pero o móbil económico era 
aínda máis importante. Nun recente estudo da emigración mediterránea a América nos séculos 
XIX e XX, o historiador Marcello Carmagnani sinala que a forza fundamental que mobilizaba 
aos emigrantes consistía no seu desexo de obter maiores ingresos monetarios polo seu traballo. 
As grandes oleadas de emigración vinculáronse directamente coa expansión do mercado de 
traballo dentro do propio país e, logo, no ámbito internacional. Os emigrantes buscaban 
información sobre o diferencial salarial dun país a outro, formulando as súas decisións e os seus 
riscos racionalmente. Con todo, a decisión de abandonar o seu país sempre implicaba perigos, 
como se constata de xeito demasiado frecuente hoxe en día. Os emigrantes españois a América, 
por exemplo, sufrían unha alta morbilidade durante a viaxe trasatlántica, en especial os nenos 
de menos de dez anos, dos cales preto do 1% faleceu a principios do século XX no traxecto 
marítimo. 

Evidentemente, o trato recibido polos emigrantes españois que chegaban a diversos países de 
Latinoamérica foi diverso, pero en termos xerais non existiron barreiras á súa entrada e os 
recentemente chegados puideron obter a nacionalidade con notable facilidade. Convén lembrar 
consignas dos destacados políticos e intelectuais arxentinos do século XIX, Sarmiento e 
Alberdi, que fixeron famosa a expresión: 'Gobernar é poboar'. A emigración era concibida como 
factor fundamental de progreso (agora diriamos desenvolvemento), que axuda a explicar por 
que tantos españois emigrados chegasen a ocupar posicións tan destacadas dentro das 
sociedades latinoamericanas. 

Hoxe en día, en España experiméntase o anverso da moeda. Os inmigrantes que chegan cada 
día en maior número, de Hispanoamérica ou do norte de África, buscan entrar ao mercado 
formal ou informal de traballo, pois alí terán mellores salarios que nos seus países de orixe. O 
obxectivo do seu periplo é perfectamente racional, pero, ademais, é claro que por motivos 
demográficos a demanda europea por traballadores novos doutras latitudes irá aumentando 
neste novo século. Sen dúbida é necesario regular os fluxos de inmigrantes, pero resulta 
equivocado pensar que simplemente con medidas policiacas se poida lidiar cunha realidade 
social e económica, cada día máis complexa.”

Extracto do artigo “A esquecida emigración española” (El País, 1 / 7 / 2002), 
de Carlos Marichal, profesor do Colexio de México.


