
ENQUISAS SOBRE A INMIGRACIÓN LOCAL, RELACIÓNS COAS LINGUAS MATERNAS E
ESTRANXEIRAS.

A enquisa consiste nun cuestionario de 12 preguntas (ver doc.) acerca dos sentimentos e das 
vivencias das persoas emigradas, así como das experiencias de ida e volta entre este curruncho da 
Galiza e o estranxeiro, case sempre se trata de Suíza.

Estes 11 traballos foron realizados polo alumnado de Bacharelato e da ESO.

1º. Sabela Lema (1º de BAC)

Entrevista a súa tía, que marchou con 17 anos a Suíza, onde arraigou e vive coa súa familia: os seus 
fillos xa naceron alí. A sociedade suíza parécelle máis tranquila. Esta persoa aprendeu a entender o 
francés sen problema ao cabo de tres meses, en xeral non tivo problemas para aprender a lingua, 
aínda que marchou sen ter nocións, animada por un familiar que lle axudou a atopar traballo. Estivo
en contacto con compatriotas a través do Centro Español. Entre as súas recomendacións están o 
chucrut, a fondue de queixo e as vilas de Verbier, Xinebra, Zermatt ou Davos.

2º. Lucía Sánchez Suárez (1º de BAC)

Entrevista a Eduardo Sánchez Rial, que marchou a Suíza para traballar, nun entorno onde se 
conservaba moi ben a natureza. Co tempo sentiu morriña por Galiza. Grazas ao traballo, puido 
acceder á vivenda proporcionada pola empresa. Prestáronlle axuda para habituarse ao seu posto. 
Coincide en sinalar que se trata dunha sociedade moi tranquila. Estaba en contacto con Centros 
Españois e Galegos, tiña xente coñecida no seu entorno social, di que eran moitos. O alemán deulle 
moitas crebaduras de cabeza, máis fácil era desenvolverse en italiano e en inglés. Sinala que no 
traballo a xente foi moi comprensiva, mesmo máis que na propia Galiza.

Considera que nunca chegou a dominar a outra lingua, no contexto do traballo podía 
desenvolverse sen problema a partires do segundo ano: sabía os nomes das ferramentas e do 
material. Despois, empregaba as expresións básicas de cortesía para dirixirse á camareiros, por 
exemplo. E algunhas palabrotas. Estivo alá 8 tempadas, que abranguían nove meses, case sempre 
menos. Á volta ninguén lle notara ningún cambio de acento.

Recomenda a zona dos lagos. Estaría disposto a repetir a experiencia.

3º. Martín (1º de BAC)

A súa entrevistada marchou contenta, con curiosidade, sobre todo porque no país de destino tiña xa 
a súa parella e máis a varios amigos. Marchou co seu fillo de só 20 días, que escolarizou aos 4 anos.
Non coñecía a lingua nin fixo cursos. Conseguiu un traballo a través dun amigo español empresario 
nese país. En canto á sociedade, opina que son máis reservados pero tamén máis educados. Acudía a
centros españois e galegos, e a tendas con produtos de orixe galega e española. Conta que se facían 
dúas festas anuais dos colectivos galego, portugués e sudamericano.

Sempre estivo arroupada por persoas que falaban a(s) súa(s) lingua(s), por iso o alemán non 
se lle deu ben, de feito nunca o aprendeu durante os oito anos que estivo en Suíza. Por outra banda, 
no traballo case todos os compañeiros son portugueses, italianos e algúns polacos aos que era 
menos doado entender.

Ao seu regreso, ela considera que non mudou de acento, pero sí que notou cambios na 
sociedade galega, “xa que o mundo cambia cada ano”.

Algunha vez regresa de vacacións a Suíza, para visitar a amigos e familia, pero non ten 
intencións de volver vivir aló.



4º. Laura Souto (2º de BAC)

A súa entrevistada marchou contenta, para reunirse co seu marido, que xa estaba alí. Nin coñecía a 
lingua nin fixo cursos. Conseguiu traballo a través de compañeiros e familiares que vivían en Suíza.
Notou esta sociedade máis reservada. Difícil foi aprender a lingua estranxeira, especialmente na 
escrita. Ao principio comunicábase por sinais, afortunadamente no traballo a xente foi moi paciente 
e colaboradora. Ao cabo duns anos empezou a adaptarse á lingua, pero o que máis usaba era o sí e o
non. Estivo en Suíza 9 anos, á volta non notou cambios con respecto á Galiza que deixara. Non 
mantén contacto co país suízo, pero se tivese que volver emigrar, iría ao mesmo sitio.

5º. Brais Lema Facal e Sheila Souto Grille (1º de ESO)

O avó de Brais marchou con medo ao estranxeiro, sen coñecer o idioma nin ter posibilidade de facer
ningún curso. Como o resto, marchou buscando un traballo e ingresos. Resolveu o asunto do 
traballo, achegándose á Oficina de Migración da Coruña, así conseguiu un contrato para marchar. 
Atopou unha sociedade máis adiantada ca da Galiza. Podía xuntarse a falar con compatriotas 
galegos en bares españois onde ademais podía botar a partida de cartas. O alemán, fíxoselle 
complicado, de feito nunca o aprendeu, soamente falaba o necesario, sabía e gustáballe dar os bos 
días, pero no traballo as palabras máis usuais eran en italiano, el estaba con italianos, españois e 
suízos que foron pacientes con el. Pasou 15 anos en Suíza, ao seu regreso á Galiza non notou 
cambios nin llelos notaron a el. Mantén contacto con veciños e amigos da inmigración. Recomenda 
Berna e Zurich. Se tivese que volver a emigrar, regresaría ao mesmo sitio.

6º. María (2º de BAC)

A súa avoa estivo emigrada en Inglaterra, en Londres, onde traballou nun hotel. Entrevista audio.

7º. Alex (1º de BAC)

Entrevista a Mercedes Pose García, de 69 anos. Moi interesante testemuña.

8º. Anair (1º de BAC)

Entrevista ao seu tío materno, Victor de 54 anos, emigrado en Suíza. Interesante testemuña. Audio.

9º. Mar Torrado (2º de BAC)

Entrevista ao seu pai, emigrado en Suíza. Respostas escuetas. Audio.

10º. Gisela (3º da ESO)

Entrevista á súa avoa, Esperanza, xunto coa súa tía, Teresa. Video.

11º. Sergio Suárez (1º de ESO)

Entrevista a ?, que marchou a Suíza buscando traballo, como o resto, non coñecía a lingua nin tivo 
ocasión de facer cursos previos, pero xa tiña familia alí e puido vivir con eles que o axudaron. A 
lingua foi unha gran dificultade, pese a que estivo fóra 26 anos nunca aprendeu o idioma. Ao volver 
notou moitos cambios en Galicia e mesmo él, tiña un acento diferente. Mantén contacto coas 
persoas que frecuentou na emigración e estaría disposta a volver a Suíza.


