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Un ano máis chega Maio coa inequívoca e inevi-

Rexo, forte, pequeneiro, dereito e franco; enérxico e

table data do Día das Letras Galegas. Co novo

leal a decir de Otero Pedrayo, convertiu ó ribeiro no

milenio sería saudable a chegada de novos aires

cerne da súa obra poética. Bon poeta e boa persoa,

que imprimisen bríos, forzas e inquedanzas novas

como o demostran os agasallos e homenaxes de que

a esta conmemoración de referencia forzosa para

foi obxecto, reflictiu continuamente todas as súas

a nosa cultura.

vivencias e bondades na súa obra literaria:

Eladio Rodríguez González como primeiro persoei-

Ribeirau nacín;

ro deste milenio podería ser unha boa referencia

ribeirau e galego vivín,

para esta nova etapa. Ourensán de puro cerne, fillo

porque non hai para min

da terra que produce dos mellores caldos da nosa

maior honor nin máis grande pracer

provincia, as súas vivencias de neno e adolescente

que ribeirau ser,

serían, ao longo da súa vida, unha fonte inesgota-

e ribeirau e galego morrer.

ble que foi verquendo, de xeito permanente, unha
interesante producción literaria.
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Os Teixedais (A Pontenova), horro con corredor tallado.

CARLOS XESÚS VARELA AENLLE

Castroverde, 1965

Investigador do Centro de Coopera-

rial en Asturias e ten publicados

ción e Desenvolvemento Territorial

varios artigos sobre construccións

(CeCODET) da Universidade de

populares en revistas especializadas.

Oviedo, xeógrafo e etnógrafo, parti-

Hoxe en día, ademais está a realiza-

cipa en numerosos proxectos ven-

la tese sobre os hórreos na Penínsu-

cellados ó desenvolvemento territo-

la Ibérica.

Arquitectura popular

O horro de tipo
asturiano na
montaña oriental
luguesa

Carlos Xesús Varela Aenlle
Fotografías e debuxos do autor

A

realización dun estudio sobre
o horro de tipo asturiano na
franxa oriental galega, débese
en gran medida á falta de interese
desta tipoloxía, en practicamente
moitos dos traballos feitos tanto
polos investigadores asturianos,
que non parecen ser conscientes
que o estudio do horro asturiano
supera os seus lindeiros, coma
polos investigadores galegos, máis
centrados no estudio do cabazo de
varas ou no hórreo rectangular.
Pero, é unha realidade irrefutable a
importancia tanto cualitativa como
cuantitativamente deste tipo de
horro presente en dezaseis concellos galegos.

Concellos lugueses con horros de tipo asturiano.
7
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A Fontaneira (Baleira) con cuberta a veo.

Riotorto (A Fonsagrada) con data de 1806.

ó norte. As precipitacións, as xeadas, nevadas e brétemas son frecuentes.
A vexetación caracterízase pola triloxía arbórea de carballo, bidueiro,
e castiñeiro, destacando pequenas
áreas con sobreiras e aciñeiras.

O marco territorial de referencia.

Tipo con cuberta vexetal.

O medio físico da área.
O medio físico corresponde na súa
maior parte ó que se coñece como
Montañas Orientais e a un pequeno sector da Meseta Luguesa. Son
montañas e chairas do macizo
galaico antigo, propias dun relevo
apalachense de alternancia de
vales e cristas paralelas.
O norte caracterízase pola presencia da serra de Meira e o val encaixado do río Eo. A terra da Fonsagrada aparece sucada por unha

serie de serras que chegan a supera-los mil metros en Negueira de
Muñiz. Descendendo cara ó sur,
salienta a serra dos Ancares e o río
Navia. Nos bordos existen pequenas serras e algunhas chairas, nun
relevo situado entre os 500 e os
900 metros.
O clima é oceánico de montaña,
mais no norte aparece unha transición entre o oceánico de montaña
e o húmido. Respecto ás temperaturas, aparecen uns invernos fríos
cara ó interior e máis suaves cara
8
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O espacio de investigación céntrase desde o curso medio do río Eo
polo norte ata a serra do Courel
polo sur. Os concellos que teñen
horros de tipo asturiano son de norte a sur: A Pontenova, Riotorto, Meira, A Ribeira de Piquín, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Pol,
Baleira, Castroverde, Navia de
Suarna, Cer vantes, As Nogais,
Baralla, Becerreá, Triacastela e
Pedrafita do Cebreiro.
Este tipo de horro é exclusivo nos
concellos da Fonsagrada, Negueira de Muñiz, A Ribeira de Piquín
(quitado un pequeno sector), Navia
de Suarna, Cervantes, As Nogais e
Pedrafita do Cebreiro, onde existe
a maior concentracón de exemplares. Noutros concellos só aparece
nalgunha das súas parroquias

(Becerreá, Pol, Riotorto, Baleira, A
Pontenova) ou contan con escasos
exemplares (Triacastela, Castroverde, Baralla, Meira). Nalgunhas destas áreas, especialmente no norte
convive co cabazo rectangular
galego (Riotorto, A Pontenova, A
Ribeira de Piquín, Meira, Pol).
En conclusión, podemos dicir que
se trata dunha zona extensa a que
ocupa o horro de tipo asturiano,
mais o seu lindeiro vaise acortando
desde hai uns anos, e especialmente desde a década de 1980 na
zona oeste, é dicir, Meira, Pol,
Baleira, Castroverde, Triacastela,
Baralla e Becerreá. Ademais da
zona sur, en Pedrafita do Cebreiro
e As Nogais. Aínda así, o seu
número é importante en Riotorto, A
Pontenova, A Fonsagrada, A Ribeira de Piquín, Navia de Suarna, Cervantes e Negueira de Muñiz.

A orixe.
A orixe deste tipo de horro é incerta. Seica antes de que existise poida que houbera cabazos de varas
entretecidas, seguindo as referencias de finais do século XVII do
Padre Luis Alfonso de Carvallo para
área suroccidental asturiana, lindante coa luguesa. Por outra parte,
a denominación de sebes para as
paredes do horro en Rao (Navia de
Suarna) parece confirmalo.

Magnífico exemplar de Seoane (A Fonsagrada).

Bullaso, Porto ou Villar de Piantes.
O que nos fai supoñer que existiran
tamén na parte luguesa.
Os horros, como afirma Mark Gimson, espalláronse desde os vales
dos ríos ata as montañas colonizando tódalas serras orientais
luguesas. Outro feito a constatar é
que o horro é posterior á construcción das pallozas. Os horros que
atopamos hoxe en día non chegan
máis que a finais do século XVIII,
pero algúns exemplares tiñan que
existir xa no século XVII, deducín-

doo a través do Catastro do Marqués da Ensenada de 1753. O
horro iría penetrando desde a bisbarra Eo-Navia de Asturias cara a
este sector a través dos vales dos
ríos Eo, Suarna, Navia, Neira e
afluentes.
Un feito fundamental é que nesta
franxa o cultivo predominante ata o
século XVIII segundo Pegerto Saavedra foi o centeo, o que entra en
contradicción coa relación millohorro asturiano, pero tamén temos
que coidar que este tipo de horro

Piornedo (Cervantes) con cuberta a facha.

Unha das referencias históricas foi
recollida por Clodio González,
datada no ano 1583 onde se menciona un horro na Pobra de Navia.
Outro documento anterior do mosteiro de donas de Santa Comba da
Órrea (Riotorto) fala de facer un
horro en 1493 en Vilaverde (Navia
de Suarna).
Existen outras referencias medievais
en pobos da bisbarra lindeira do
Eo-Navia, respecto a orreas en Xío,
9
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A súa función.
Dentro do sistema agrario tradicional desta franxa, un dos elementos
básicos para o labrego é, sen dúbida, o horro. A resposta da súa construcción parece estar na idea de
illar ou procurar outra dependencia
que non fose a casa tradicional
para gardar unha serie de productos seleccionados previamente, protexéndoos da humidade, dos roedores, e dos pequenos paxaros granívoros.

Outariz (A Ribeira de Piquín).

actúa máis como unha despensa de
gran cantidade de productos que
como lugar de desecación do millo
como acontece co cabozo. A difusión do millo no século XVIII axudaría á construcción de moitos dos
horros e sobre todo daqueles que
teñen corredores.
Pero aínda así, temos que advertir
que os horros que na zona norte
presentan corredores de doelas son
máis antigos do que aparentan, xa
que estes corredores están engadidos á estructura orixinal do horro.
Tipo adoelado.
Pipín (A Pontenova).
É un tipo de despensa, o que o diferencia do cabozo, e ademais é
transportable. O horro actual almacena moitos tipos de productos:
allos, cebolas, mel, queixo, a
matanza do porco, mazás, castañas, fabas, noces, abelás, etc.
Un feito insólito era a utilización
do horro nalgunhas parroquias de
Navia de Suarna como en Rao, de
velorio para os defuntos cando se
producían grandes nevadas e non
se podía soterra-los mortos no
cemiterio. Sen embargo, rara10
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mente é vivenda como en Asturias.
Nos corredores poden aparecen
tendedeiros de roupa e os trobos
do mel.
O espacio inferior pode ser aproveitado para garda-los apeiros,
especialmente o carro, a leña, e
hoxe en día o tractor ou outra
maquinaria agrícola. Se se unen os
pés con muros pode ser corte.
Outro aspecto a salientar é a existencia de horros colectivos non
debido só a herdanzas senón á
construcción dun para dúas familias
como acontece nalgún de Vilaxe (A
Pontenova).

Tipo buroego.

A construcción e as partes.
O termo fundamental que define o
conxunto é hórreo, termo moi pouco escoitado e que non parece ser
unha voz patrimonial nin nas persoas de maior idade. Así o escoitamos nos concellos de Riotorto, A
Pontenova, Castroverde e Pol, sen
dúbida pola influencia da denominación galega máis común.
O termo maioritario no sector é
horro, así se escoita na Ribeira de
Piquín, Navia de Suarna, Cervantes, A Fonsagrada, A Pontenova,
Riotorto, Pedrafita do Cebreiro, As
Nogais, Baleira, Baralla, Becerreá
e Negueira de Muñiz.

A Pobra de Burón (A Fonsagrada).
Santalla (Triacastela), o único do concello.

Na maior parte das ocasións a adscrición a unha das dúas opcións
non a marca o territorio estudiado
senón o falante, ocorrendo que nunha mesma parroquia distintos falantes utilizan hórreo ou horro. Outros
termos recollidos por otros autores
como paneira, piorno e cileiro raramente constátanse.
O horro asenta os pés nunha serie
de pedras, pedras que non reciben
11
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ningún nome en particular, son as
pedras que sosteñen o horro; despois séguenlle os piares que poden
ser de madeira ou pedra, denominados pés. Pero noutras ocasións
non existen pés e no seu lugar
temos muros de cachotería semellantes ós dos cabozos, chamándose entón cepas.
Na parroquia de Pereiramá (Castroverde) denomínase pé dreito
coma no hórreo rectangular galego. En Navia de Suarna recóllese
peón, xeralmente utilizado en plural: peois, aínda que convive con
pés (Navia de Suarna, Cervantes,
A Fonsagrada e Pedrafita do
Cebreiro). En Pedrafita do Cebreiro e Cervantes, escoitase dun xeito
excepcional peis.

Sobre cada piar aparece unha
pedra de forma circular ou cuadrangular denominada rateira na
Pontenova, Riotorto, A Fonsagrada, Cer vantes e Pedrafita do
Cebreiro; en Castroverde (parroquia de Pereiramá) recolleuse testo. En Navia de Suarna son as lousas dos peois ou sinxelamente as
lousas (A Fonsagrada). Outro termo é chanto en Castroverde. Son
de lousa, pedra de gra, granito e
mesmo unha pedra sen labrar (O
Pando, Cervantes).
Sobre as rateiras dispóñense catro
vigas grosas que sosterán a cámara do horro, son as cuadras na Pontenova, Riotorto, A Fonsagrada e
Navia de Suarna. En Pedrafita do
Cebreiro vigas sen máis. Adoitan
12
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ser de carballo, e tórcense co tempo, isto denomínase na Pontenova
abarcular.
Entre as rateiras e as cuadras atópase un pequeno anaco de madeira que separa ámbalas dúas, que
se denomina forra en Navia de
Suarna e taco na Pontenova, e que
serve para axustar mellor as vigas
que sosteñen a cámara.
Dentro do espacio formado polas
catro cuadras temos unha viga central e varias no medio, e despois
toda unha serie de vigas máis
pequenas postas sobre as principais
dun xeito transversal a estas. As primeiras reciben o nome de pontois
ou puntois en Navia de Suarna, A
Fonsagrada, Cervantes e Pedrafita

do Cebreiro. Nalgúns falantes de
Donís (Cervantes) e Pedrafita do
Cebreiro denomínanse pontós. A
acción de poñer un pontón chámase apontoar.
Estas vigas constitúen o piso do
horro e en Pereiramá (Castroverde)
denomínanse encuastras, aínda que
este termo tamén foi localizado na
Ribeira de Piquín.
En Navia de Suarna, o resto das
vigas máis pequenas chámanse traveseiras ou traveseiros e táboas.
Esta parte xunto ás cuadras adoitase chamar grade do horro.
As cuadras sosteñen a cámara do
horro, que é a parte fundamental
desta construcción, onde se van

almacena-los productos. As táboas
verticais que conforman o cadrado
non teñen ningunha denominación
individual, pero si nomes referidos
ó conxunto delas, así na Fonsagrada denomínase zarrume e en Navia
de Suarna (parroquia de Rao)
sebes, igual que no concello eonaviego de Ibias.
En Navia de Suarna, nas cuadras
vai unha fura na que se crava cada
un dos paos dos recantos, que por
enriba se suxeitan con rodalos ou
rodos. As táboas das sebes non van
cravadas, senón que se encaixan
nun rebaixe que teñen as cuadras,
denominado garzo. A ensamblaxe
coas lousas do tellado realízase a
través de tacos ou ganchos de
madeira chamados pinos.
13
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Á nomenclatura descrita ata agora
hai que incorporar outra relativa ó
tipo adoelado existente na Pontenova e Riotorto, que comparte
características do cabozo nos
corredores. Esta subtipoloxía non é
máis que o resultado de engadirlle
os corredores semellantes ó cabozo
á estructura orixinal do horro. Este
paso deuse a finais do século XIX e
principios do XX. Os corredores
presentan ó exterior unha estructura de pequenas táboas dispostas
dun xeito vertical que se denominan
doelas, que están reforzadas con
outra táboa horizontal que abrangue todo un lado, é a zarrancha,
suxeitada ás doelas mediante cravos. O conxunto de bandas de doelas recibe o nome de coraceiro, e
ven se-lo peche exterior dos corre-

Miranda (Castroverde).

A Órrea (Riotorto), con corredor de doelas.
bladas unhas coas outras á maneira dun crebacabezas, así se di na
Pontenova que están entriscadas.
Sobre a cámara colócanse outras
catro vigas máis lixeiras cás cuadras, e que reciben o nome de
sobrevigos na Fonsagrada e na
Pontenova. Equivalen ós rodalos ou
rodos de Navia de Suarna.

función de sostelo mellor, son os
que se coñecen na parroquia de
Xudán como paus pra collerse ou
paus pra soste-lo texado.

A sustentación do tellado realízase
cunha serie de táboas, e é en Navia
de Suarna e A Fonsagrada onde atópamo-lo vocabulario máis rico; por
enriba do sobrevigo sitúase unha
táboa de reforzo que se denomina
touca, a unión entre esta e os recantos do tellado realízase a través dos
gatos na Fonsagrada e Pedrafita do
Cebreiro, que axudan a aturar
mellor o peso do tellado do horro.
Tamén aparecen na Pontenova, pero
sen denominación concreta.

Noutras ocasións o peche da cámara realízase con táboas máis
amplas cás doelas formando un
horro moi característico en San Xurxo de Piquín (A Ribeira de Piquín),
Martín (Baleira) ou Os Vaos (A
Ribeira de Piquín), e que se chama
zarramento. Na Ribeira de Piquín o
zarramento tamén é o tabique que
separa o centro do horro do corredor ou corredores laterais.
As táboas da cámara están ensam-

As vigas que constitúen os vértices
da estructura piramidal da cuberta
chámanse aiguelotes na Fonsagrada, anguilotes e aigas en Navia de
Suarna. No interior desta estructura
podemos apreciar outra serie de
táboas finas chamadas netos na
Fonsagrada (Val do Suarna). Os
aiguelotes na zona norte coñécense como canteados, e son as viguetas que serven para soste-los cangos. Os netos equivalen ós termos

Tipo ribeirao.
dores, quitado xeralmente o lado
da porta. A operación de poñer
doelas denomínase adoelar.
Nas táboas da cámara ou nas doelas dos corredores aparecen algunhas veces unha serie de ganchos,
que serven para pendura-las restras
de mazarocas de millo. En Navia
de Suarna e Cervantes denomínanse ganseiras, existindo ademais en
Riotorto, A Ribeira de Piquín e A
Fonsagrada, sen denominación
específica.
Outros horros, sobre todo na Pontenova, teñen varios paos que
conectan as cuadras co tellado coa
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canteados e cangos, pero de tódolos xeitos en moitos dos informantes
entrevistados non estaba tan clara
a diferencia.
Os cangos son as táboas que se
cravan sobre os canteados, e serven para reforza-lo tellado, e a operación de poñelos denomínase cangar ou acangar. Na parroquia de
Donís (Cervantes) aparece cangros.
En Navia de Suarna e Cervantes
ademais témo-lo termo ripias ou
ripas, proveniente da terminoloxía
da palloza. As ripias apoianse nos
primeiros, e amarreselle-lo colmo
cos vrincallos ou vincallos.
Entre o tellado e as vigas superiores fórmase un beirado no que ás
veces aparecen as cabezas dos
cangos cos bordos rectos, igual que
nos recantos onde rematan os
sobrevigos ou rodalos ou rodos.
Nos horros de cuberta vexetal esta
parte denomínase embaixo do
horro na Fonsagrada e Pedrafita do
Cebreiro.

Tipo sinxelo.
denominado lousado, en Riotorto,
A Pontenova, A Fonsagrada, A
Ribeira de Piquín, Becerreá, Pedrafita do Cebreiro e Navia de Suarna. O tellado ó se dividir en catro
vertentes, nas súas arestas aparecen unhas lousas máis anchas que
teñen como función que discorra a
auga do tellado cara ó chan, e
constitúen os augueiros. As lousas
suxeitanse ás vigas mediante os
pinos. Nesta zona onde o vento
azouta os tellados obsérvanse unha
serie de pedras, chamadas na
Pontenova penedos.

A terminoloxía relativa á cubrición
cambia segundo o modelo de
horro. En primeiro lugar, o
horro cuberto con lousas
forma un tellado

Tipo fonsagradino.
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que adoita ser de madeira de capudre. Ás veces a cuberta fíxose en
Castroverde con codesos.
O interior pode estar dividido nun
espacio central ou en tres, segundo
teña corredores laterais ou non.
Pode existir un compartimento que
se utilice como paneira ou para garda-lo gran que é a tuña na Ribeira
de Piquín, Pedrafita do Cebreiro,
Baleira, A Fonsagrada, Navia de
Suarna e Negueira de Muñiz. Ás
veces unha parte resérvase para a
herba do gando, é a barra en
Pedrafita do Cebreiro como nas
pallozas. Na parroquia de Rao
Lúa (Pol), horro grande.
No cume do tellado adoitase poñer
unha pedra redonda cun pequeno
pico que é denominado curuto (Riotorto, A Pontenova e norte do concello da Fonsagrada), ou cume,
cumal, cumio en Navia de Suarna,
ou pirula na parroquia de Xudán (A
Pontenova).
En segundo lugar, témo-lo horro de
cuberta vexetal, tamén chamado en
Baleira horro de teito; este recóbrese a partir de pequenas táboas
finas (ripia na Fonsagrada, Navia
de Suarna e Cervantes), que formarán o entramado que sosterá a
cuberta de colmo (palla de centeo),
tamén chamada colma ou colmado
(Pedrafita do Cebreiro). A operación de cubrición denomínase colmar, e realízase comezando polo
bordo coa espiga mirando ó cume,
conseguindo varias capas de colmo húmido, para que se xunten e
non esvaren.
Esta cubrición denomínase na Fonsagrada, A Ribeira de Piquín e
Navia de Suarna cubertume. Ás
veces tamén teitume na Fonsagrada e cubrición en Pereiramá (Castroverde). O colmo é amarrado por
unha serie de ringleiras entrelaza-

Horro grande.

das de xesta, piorno ou uz, que
constitúen o sistema de “a veo ou a
veu”, termo que se recolle na Fonsagrada, Navia de Suarna e Pedrafita do Cebreiro. O conxunto de
veos denomínase corchel en Pedrafita do Cebreiro. O outro sistema é
“a facha”, e esta operación denomínase fachar. Realízase con feixes
de palla suxeitos denominados
mandas, manadas ou manizas, que
se unen con vincallos. Para esta
operación utilízase a pa de teitar,
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(Navia de Suarna) recóllese o termo
punteira para un recanto pechado
polos dous lados para poder recoller máis doado os grans ou as
fabas que hai polo chan. A punteira é un corredor do horro, igual que
os corredores das castañas e os
corredores do millo.
O acceso ó horro faise cunha escaleira, de pedras máis ou menos
regulares, pero será cunha pequena táboa pendurada con ganchos

de madeira denominados zarranchas (na Pontenova, Riotorto e A
Fonsagrada) como se accede á porta do horro. Esta pequena táboa é
a taolla na Ribeira de Piquín, A Fonsagrada, Baleira e A Pontenova, ou
taonlla (Xudán, A Pontenova) ou
ponticela (Pedrafita do Cebreiro).
Algúns horros de Navia de Suarna
teñen faio, ó que se accede a través dunha trampa ou trampela. Na
parte exterior do tellado pode aparecer un bufardo.

Os Teixedais (A Pontenova), horro con caracteres de cabozo.

O de cuberta vexetal, presenta aínda moitos exemplares, pero está en
franca regresión por mor da falta
de cultivo de centeo para as cubertas. O sistema de cubrir pode facerse a facha ou a veo, no primeiro
caso son feixes de palla atados ás
vigas interiores, e no segundo a
cuberta de palla suxeitase con xesta ou uz en toda a superficie con
varias fitas. Este horro aparece na
Fonsagrada, Navia de Suarna, Cervantes, As Nogais, Pedrafita do
Cebreiro, Becerreá, e máis escaso
ou en transo de desaparición na
Ribeira de Piquín, Pol, Baleira,
Baralla e Castroverde.
Horro-cabozo (cuadrangular).

As diversas subtipoloxías.
Non é doada de establecer unha
serie de subtipoloxías, dado a
coexistencia de moitas características en varios modelos. Non obstante, podémolos clasificar do
seguinte xeito:
O adoelado, caracterízase polo
aproveitamento da estructura

Como pequena variación existen
algúns exemplares mesturados, con
cuberta vexetal e beirado de lousa.

común do horro de estructura sinxela á que se engade un corredor
de pequenas e finas táboas denominadas doelas. Espállase pola
Pontenova e Riotorto.
O sinxelo, con paredes lisas e sen
doelas, e polo tanto sen corredor. É
a subtipoloxía máis simple, e está
presente na Pontenova, Riotorto,
norte da Fonsagrada e Pol.
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O fonsagradino está relacionado
co anterior, pero é estraño que aparezan os paus pra soste-lo texado.
Adoita presentar unha cuberta de
lousa abondo piramidal, que non é
máis que o resultado da substitución
dunha cuberta vexetal por outra de
lousa, de aí o seu aspecto puntiagudo. Témolo nos concellos da Fonsagrada, Cervantes, Negueira de

Tetrasquel en Riotorto (A Fonsagrada).

Muñiz, Navia de Suarna, Becerreá,
Baleira, Castroverde, Pedrafita do
Cebreiro, As Nogais e Baralla.
O ribeirao ten un aspecto moi hermético debido a disposición de
táboas abondo amplas moi xuntas. Soen presentar un corredor
que raramente trascende ó exterior. Algúns deles estiveron cubertos de palla. Espállase por todo o
concello da Ribeira de Piquín,
Meira (parroquias de Meira e Seixosmil), e Riotorto (parroquia de
Galegos).
O buroego, aparece ó redor da
Pobra de Burón (A Fonsagrada). Son
horros que teñen unha estructura de
madeira e cuberta de lousa, pero nos
laterais presentan grandes laxes de
lousa formando a cámara. Un feito
en Arcos (Pol) segue o mesmo esquema, pero con lousas máis amplas.

Roseta en Bogo (A Pontenova).

Unha sétima subtipoloxía serían os
chamados horros grandes (A Pontenova, A Ribeira de Piquín, A
Fonsagrada, Navia de Suarna e
Pol) ou paneras (Negueira de
Muñiz). Son horros que presentan
unhas dimensións máis amplas cás
que se toman de catro por catro
ou cinco por cinco metros. A súa
planta adoita ser rectangular, e a
cima do tellado non é piramidal
coma o horro senón cunha liña
recta que provoca a existencia de
dous vértices.
Outro tipo de horro é aquel que
recollendo a planta cuadrangular
do horro de tipo asturiano, ten a
cámara e os laterais de cachotería
idénticos ó cabozo, como nos Teixedais (A Pontenova). É unha subtipoloxía excepcional e que non se
espallou a ningún outro lugar da
área investigada.
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Os aspectos decorativos.
A gama de motivos decorativos é
pequena, e cínguese a pequenas
ventás que actúan como respiradeiros, rosetas, tetrasqueis, cruces,
estrelas e pequenos soles.
O motivo da roseta é moi antigo, considerándose como un símbolo solar de
protección. É o elemento máis reiterativo nas tallas dos horros desta área,
aparece tanto no norte (A Pontenova),
como no centro (A Fonsagrada, Pol,
Negueira de Muñiz), e no sur (Cervantes). A roseta pode ser tetrapétala,
hexapétala ou heptapétala.
O tetrasquel é outra das figuras que
aparece tallada, adoita se-la figura
de máis beleza e existen poucos
exemplares con el. Aparece nos
concellos da Fonsagrada, Navia de
Suarna e Negueira de Muñiz.

con ou sen botón central. Outro elemento son as estrelas de seis puntas
que temos nun horro de Aigas
(Navia de Suarna).

na), 1806 en Riotorto (A Fonsagrada), 1886 en Robledo (Navia
de Suarna), e 1899 en Abrente
(Navia de Suarna).

As liñas verticais labradas como respiradeiro aparecen no horro grande de Conforto (A Pontenova) e nun
do lugar de Goios (A Pontenova).

Algúns horros teñen decorados os
peches dos corredores como un nos
Teixedais (A Pontenova) cunha especie de celosías o que lle dá unha
gran beleza. Un feito excepcional
era un dos horros do pazo do Pando (Cervantes) que tiña a porta
tallada integramente, pero que
hoxe está desaparecida.

Outro motivo son as estrelas como
as que atopamos en Aigas e Robledo (Navia de Suarna), podendo ser

Sobre as datas, poucos son os
horros que as teñan talladas:
1774 en Aigas (Navia de Suar-

En conclusión, a variedade decorativa dos horros é moi pequena e é
practicamente inexistente en canto
nos achegamos ás estribacións da
Meseta Luguesa. Contariamos con
tres núcleos: un, ó norte, no concello da Pontenova, con predominio
da roseta; outro na Fonsagrada e
Negueira de Muñiz con rosetas e
tetrasqueis; e un terceiro, en Navia
de Suarna e Cervantes cunha maior
variedade e calidade: rosetas,
tetrasqueis, estrelas e cruces.

As cruces adoitan estar pintadas na
Fonsagrada como símbolos de protección. Outras veces tállanse con
tetrasqueis en Robledo e A Silvouta
(Navia de Suarna). Noutras ocasións forman parte dunha composición formada por un sol en forma
de margarida como en Piornedo
(Cervantes).
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FLORENCIO
DE LGADO
GURRIARÁN,
Ricardo Gurriarán

P O E TA VA L D E O R R É S
NO EXILIO MEXICANO

Ilustracións do libro “Florencio Delgado Gurriarán. Vida e obra dun poeta
valdeorrés, republicano e galeguista”,
Ediciós do Castro, 1999.
Esta ponencia foi presentada no Congreso
do Exilio celebrado en Pontevedra do 25 ao
27 de xaneiro de 2001.

Antecedentes familiares e comezo dunha
concienciación política nacionalista:

remata a carreira. Con anterioridade lera a Rosalía e
Curros, que espertaran a súa vocación poética, iniciada por este tempo.

Florencio é fillo dunha familia valdeorresa de clase
media, propietaria agraria. Nace en Córgomo de Valdeorras en 1903. Por mor da profesión do seu pai,
perito agrónomo, vese obrigado a continuos traslados pola xeografía española, desde que tiña seis
anos: Ourense, Palencia e Valladolid. Nesta última
cidade comeza os seus estudios universitarios de
Dereito nun período de máxima axitación política,
o chamado trienio bolchevique, ao que os estudiantes non permanecen alleos, trasladándose o conflicto ás aulas, nestes momentos do declinar restauracionista. Este sería o punto de partida do compromiso social de Florencio adubado cun espertar
nacionalista por correspondencia ao ler o xornal A
Nosa Terra, o voceiro das Irmandades da Fala, do cal
era suscriptor, como se dun emigrante galego en
América, do tempo, se tratase. Estamos a falar do treito que vai desde 1918 a 1924, momento no que

No ano 1928 retorna a Valdeorras. Entre lecturas e
“empape” da súa terra, á que tan só acudía nos
veráns, e que estaba desexoso de degustar, buscou
facerse un sitio na profesión a través dunhas infinitas preparacións de oposicións para Rexistros. Neste retorno comeza a súa obra poética publicada en
diferentes xornais e revistas: El Heraldo de Galicia,
A Nosa Terra...Ao tempo de vencellarse nas estructuras locais de Córgomo: organizaba festas, promovía actividades culturais e levaba pleitos dos veciños,
pois traballaba de pasante nun bufete do Barco.
Tamén, nesta altura, comezaría a actividade protopolítica organizada, se se me permite, de Florencio,
unha vez que Risco dera o pistoletazo de saída para
organizarse politicamente nas Irmandades, a través
das páxinas de A Nosa Terra, en febreiro de 1930,
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Excursión ó campo
da familia Gurriarán. Abaixo, Araceli.
Na segunda fila, de
esq. a dta.: Teresa,
Charin e María, irmá
de Florencio. Na fila
superior: Gonzalo,
Rocío, Florencio, un
descoñecido, Maruxa,
e a tía, Berta. (Ca.
1919).

logo de seren superadas controversias entre políticos
e apolíticos,nun momento propicio organizativo e de
amplo sentido antidictatorial para a articulación política de todo signo, aínda que tardío por parte do
1
nacionalismo .A unificación do nacionalismo galego
daríase na VI asemblea da Coruña, de abril de 1930.
Entre os puntos da mesma figuraría a creación de
Irmandades en diferentes lugares de Galicia.

sía de Curros “A emigración” ao tempo de chamar á
loita pola redención de Galicia:
Yrmans, loitade pol-a ¡GALIZA GRANDE!. Redimir
a GALIZA e obra da xuventude y-o agro. ¡Loitade
xuntos pol-a libertá da nosa terra.
Ao tempo editaran un manifesto defendendo a lingua.Terían lugar varios actos en diferentes sitios da
comarca, entre eles un banquete de fraternidade en
Vilamartín, no que repartiría o folleto de Cuevillas
Pol-a fala, e un acto literario na Rúa, que remataría
coa lectura do poema de Cabanillas “Galicia”.

Froito deste acordo crearíase a Irmandade Galeguista Valdeorresa da que Florencio formaba parte en calidade de representante de Córgomo. Na súa
constitución remarcábase o seu carácter interclasista. Da man de Otero Pedrayo acudiran a unha xuntanza organizativa previa en Ourense, o 15 de abril
–supoñemos que preparativa da asemblea da Coruña que tivera lugar o día 27 dese mes, co fin de recabar adhesións e apoios de irmandades preconstituídas, como era a valdeorresa–. Formalmente a organización de Valdeorras constituírase neses días dado
que aparece como tal no nº 271 de A Nosa Terra de
1 de maio de 1930. Xa nese ano comezaría a celebrarse en Valdeorras a “Diada de Galiza”, tal e como
así denominarían este festexo nacionalista. Nesa primeira celebración correría unha folla voante asinada pola Xuventude Autonomista que contiña a poe-

Chega a República: comezan as actividades
políticas organizadas
Florencio, desde a trastenda, organiza unha candidatura para o Concello de Vilamartín, ao que pertencía
Córgomo,encabezada polo seu tío Manuel,vello “fontaneiro”político de Bugallal na Restauración,que agora se enfronta ao cacique local, Don Demetrio Macía,
antigo compañeiro das forzas conservadoras, refor2
zado politicamente na Dictadura de Primo de Rivera .
Nesta candidatura do 14 de abril ían integrados algúns
galeguistas, Florencio actuaría como interventor.

1. Chegara o momento de converter as actitudes do galeguismo cultural en propostas políticas diante dun réxime caduco, por medio das Irmandades, de xeito unificado, logo de manter esta discusión durante moitos anos, e que froito dela dera lugar a divisións dentro do nacionalismo (ver
BERAMENDI e NÚÑEZ SEIXAS, O nacionalismo galego, Ed. A Nosa Terra, 1995; e “O galeguismo a través das aulas” en Instituto Xelmírez: pasado e presente, VARELA F. Ramom, Ed. da Deputación da Coruña, 1997, páxs.123-173).
2. Este tipo de candidaturas plurais dérase en Valdeorras no 14 de abril, e o que é máis paradóxico, nas alianzas posteriores nas que se vían mesturados elementos reaccionarios cos da coalición azañosocialista (ver GURRIARÁN 1999: 37-40, 50-52 e 56-57).
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De seguida a organización valdeorresa adhírese ao
recén creado Partido Nazonalista Republicano de
Ourense, de Otero Pedrayo. O contacto con este era
permanente, e a adscrición ideolóxica católico conservadora nacionalista do grupo de Ourense ligaba
3
perfectamente coa dos valdeorreses . Sucedéronse as
visitas e mitins de Otero a Valdeorras, fundamentalmente na campaña ás municipais de finais de maio,
e ás lexislativas de finais de xuño.
Tiñan de man o xornal La Zarpa, o seu cronista valdeorrés era un galeguista, Miro Villagómez, que de
tempo en tempo sacaba referencias do galeguismo
organizado en Valdeorras. O propio Florencio significara que na súa aldea eran preto de 60 ou 70 os
4
galeguistas organizados que había daquela .

Carné do Partido Galeguista.

tosa derrota ao quedárense sen parlamentarios.Logo das
eleccións, os galeguistas valdeorreses replican cun artigo no Heraldo a outro que fixera o Grupo Galeguista de
Ourense analizando os resultados electorais, co que os
valdeorreses discrepaban, achacando estes a derrota ao
caciquismo. Neste artigo nótase a man de Florencio,
coma noutro que aparecera uns días despois conmemorando a morte de Pardo de Cela,asinado por uns galeguistas de Portela-Córgomo,no que,entre outras cousas,
pídese liberdade para a terra.A finais de 1933, de novo
os galeguistas valdeorreses volven á carga en A Nosa
Terra cun furibundo ataque ao caciquismo local comparando a situación actual á de tempos pasados da dictadura primorriverista. O artigo estaba asinado por un
galeguista valdeorrés.

Florencio envía unha nota de adhesión á VII Asemblea
Galeguista de Pontevedra,ao que acudira un grupo do
Barco, da que xurdiría o Partido Galeguista. No ano
1931, escribiría poemas de contido sociolingüístico
como “Opinión sobre o galego” e “Carta de Guan de
la Era al Doutor Nuevo Campito”, e políticos como:
“Xuntanza”; ao tempo de facer o traballo en prosa:“O
que din os rumorosos”, dos poucos que fixera neste
xénero, de ton redencionista, facendo unha acre crítica da política caciquil e centralista.Neste artigo concreta abertamente a forma política desexable para
Galicia, baixo o seu punto de vista: Galicia independente, autónoma, unión dos pobos da Península,
mais sen materializar. Máis adiante Florencio optaría
por unha ampla autonomía cun recoñecemento absoluto da personalidade galega como nación, dentro
dunha España federada –mellor confederada, segundo el–, na que collera tamén Portugal: unha Confederación Ibérica dentro da Confederación Europea.

A principios de 1934 publica o poema “Fala Galiza”,
onde de novo se recrea na crítica política, neste caso
centrado nos radicais e na CEDA que acababan de
acceder ao poder, aínda que non deixaba de lado a
Casares e a Prieto.

Durante o período republicano foi unha constante a loita que por medio da pluma Florencio levou a cabo publicando no Heraldo de Orense e en A Nosa Terra.Por esta
razón citamos os poemas e artigos desta época,que tiñan
“vocación crítica”sociolingüística ou política.Logo dun
ano en Madrid para preparar as nunca consumadas oposicións a Rexistros, retorna a Valdeorras. Á volta, afíliase
ao Partido Galeguista coincidindo coa derrota gobernamental nas eleccións de novembro de 1933. Os galeguistas valdeorreses participaran activamente nesta campaña electoral. Don Ramón e Bóveda viñeran a dar un
mitin ao Barco, e logo a participar nun acto organizado
pola Mocedade Galeguista. A este evento electoral os
galeguistas presentáranse sós, e supuxera unha estrepi-

A finais do mes de xaneiro Florencio acode á III
asemblea anual do Partido Galeguista en Ourense, en
representación da Xunta Direitiva do grupo de Córgomo-Portela. Aquí coñece a Castelao, e é onde
comeza a haber disensións no partido entre esquerdas e dereitas. Os valdeorreses asumen a liña de
5
“esquerdas” que nesa altura abandeiraba Castelao .
Sería esta unha etapa de expansión do partido en Valdeorras. Organización de actos, constitución de
novas agrupacións na comarca, presentación de estatutos, nomeamento de corresponsal do xornal A
Nosa Terra, participación en manifestacións con
representación partidaria, entre outras, foran as acti-

3. Foran da man ata a chegada da Fronte Popular de febreiro do 36. Nesta altura, en Valdeorras, Florencio e algúns galeguistas máis separáranse da facción galeguista de dereitas, apoiando á Fronte Popular. Obterían representación no Concello de Vilamartín: a proporcional (¿), negociada, que aquelas circunstancias permitiron (as xestoras municipais).
4. En gravación feita a Florencio por Dolores Pla, do Arquivo da Palabra, da UNAM, de México.
5. Entrecomiñamos esquerdas, dado que non consideramos como tal a liña do partido ata a aposta decidida pola fronte popular.
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vidades dos galeguistas valdeorreses en 1934. O 25
de xullo lanzarían unha folla alusiva ao día, no que
destacan a confederabilidade como forma de relación dos pobos do Estado.

tuto cunha folla voante que pedía o voto afirmativo.
O chamamento viña asinado polo outrora compañeiro de Florencio no Partido Galeguista, Miro Villagómez, co pseudónimo Xan das Cousas.

Neste período sería de destacar o unitarismo de galeguistas e comunistas no concello de Vilamartín, fundamentalmente liderados por Florencio e Santiago
Álvarez,sendo un elemento esencial para esta empresa o talante aberto de ambos. Xuntos levarían a cabo
tarefas de concienciación política a través do asociacionismo cultural por diferentes aldeas do concello.

O comezo da Guerra Civil
Tras uns primeiros momentos de incertidume:
detención de varios alcaldes valdeorreses, enfrontamentos coa garda civil, represión física nas aldeas...
Florencio fuxe ao monte, e logo refúxiase en diferentes casas familiares. Despois escóndese en Portugal, e logo de moitas peripecias, pasa a Francia
para a continuación asentarse en Cataluña, en xaneiro de 1938. Incorporaríase ao Exército Republicano,
no Estado Maior, no Servicio de Información Periférico, co grao de tenente.

Logo dos acontecementos de Asturias, como se sabe,
Castelao e Bóveda sufriron desterro fóra de Galicia.
Os galeguistas valdeorreses acompañarían aos represaliados no tren que viaxaban, desde Monforte ata a
saída de Galicia, por Valdeorras.Tamén en Valdeorras,
con motivo das penas de morte consecuencia dos
sucesos de Asturias, encetaríase unha campaña de
recollida de sinaturas pedindo o indulto, con moita
resonancia na prensa galega.Desde este momento ata
a guerra civil sería pouca a producción literaria de
loita de Florencio, tan só dous traballos, un sociolingüístico:“Falan castelán”, un dos poemas de Florencio máis publicados; e outro, que era o comezo dun
novo subxénero, a crítica política en prosa curta, co
nome de “Miudezas”, no Heraldo de Galicia. Este
tipo de artigo ía ter periodicidade semanal,pero finalmente só publicou un –descoñecemos as razóns–.

No terreo das responsabilidades políticas, Florencio
forma parte da Executiva do Partido Galeguista, asumindo a Secretaría de Propaganda, en setembro de
6
1938 .Aínda que logo retomemos estes dous temas,
diremos que neste tempo volveu a coller o seu
mellor fusil, a pluma, para atacar á sublevación fascista. Colabora en Nueva Galicia con seis poemas,
un deles,“Home pequeño-Fol de veneno”, no que se
recrea na francofobia, é dos máis coñecidos da súa
autoría. Os outros: “Amencer”, “Ía a misa de doce”,
“Levan a Cristo por fora”, “A un vello falanxista”,
“Foliada para o día da victoria”.A algúns deles muda7
ríalles o nome en publicacións posteriores .

Coma en toda Galicia, o apoio á Fronte Popular supuxo en Valdeorras unha escisión do partido, ou mellor
dito, a materialización das divisións internas do Partido Galeguista plasmáronse unha vez que decidiran
apoiar á Fronte Popular. En febreiro de 1936, Florencio e os que seguiron no partido como tal, con motivo da campaña electoral, trouxeron a Bóveda ao Barco a dar un mitin.A Fronte Popular,pese a colleitar moi
bos resultados na comarca, non obtivo ningún representante frontista en Ourense, ao contrario, saíran
practicamente todos dereitistas.Tamén acudiría Bóveda a Valdeorras á manifestación de celebración do
triunfo da Fronte Popular, que percorrería todo o val,
o 5 de abril. Sería moi concorrida a que se celebrara
o 1º de Maio dese ano, con forte presencia galeguista.

Dentro das actividades político-militares que o Servicio de Información Periférico lle encomendara a
Florencio, estaba a responsabilidade de trasladar da
zona “nacional”e de Portugal e Galicia a aqueles que
estando en zona inimiga se quixesen incorporar ao
Exército da República, segundo explicara o propio
Florencio, refrendado polo daquela Comandante
8
Esturao, que estaba na fronte do Ebro . Florencio
coñecía ben os itinerarios desde Portugal, pois escollera esta ruta para a súa fuxida.
Cos datos que temos, e sendo este un período pouco estudiado polos historiadores galegos no que
respecta á preparación da marcha ao exilio desde
Francia e á breve estancia e vicisitudes dalgúns
galegos no país veciño, entendemos que para os
combatentes e o mando, en xaneiro de 1939, data
da marcha de Florencio a Francia, pese aos des-

En xuño comezaría a campaña do Estatuto, na que
os galeguistas e os comunistas tiveran un destacado
papel. Nesta altura confluiría a Dereita Galeguista
organizada de Valdeorras, sumándose a prol do Esta-

6. Compartía tarefas directivas con: Suárez Picallo, que era Secretario Xeral; Valenzuela, de Organización; Valín, Administrativo; López Durá, Político. Entre as vocalías estaba Elixio Rodríguez. Entre estes, tres deles voverían logo a estar xuntos no exilio mexicano realizando labor política galeguista: López Durá, Valín e Elixio Rguez., que viaxarían xuntos no barco Ipanema, con destino a México.
7. “Amencer” por “¡Fora popes das sombras!”, e a “Foliada para o día da victoria” por “Guerrilleiro”, este último por razóns obvias.
8. En varias conversacións gravadas con Ramón Esturao, que aínda vive en Guadalajara (Jalisco), íntimo amigo de Florencio co que convivira desde 1938.
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A familia Gurriarán ó completo na casa do Barco, celebrando o nadal de 1931. (Foto Blanco Pacual)

diante de medicina en Santiago ao principiar os anos
trinta, e representante en España das Sociedades Hispano Confederadas, e fora a Cataluña con motivo de
hacer listas dos galegos que alí estaban combatendo, a dicir de Esturao–, entendemos que, ligando
cabos, todo o anteriormente exposto ten relación.
Hai cartas neste sentido de Florencio a Mosteiro, a
Valenzuela, e a Tobío indicando o novo cometido, ou,
ao menos, podemos deducilo claramente.

exos de triunfo, e a posible conexión coa II Guerra Mundial, pois Hitler ocupara Austria en Marzo
de 1938, e algún xesto bélico á desesperada –ocupación temporal da parte sur do Ebro–, a derrota
9
estaba consumada e na mente de todos . Por esta
razón, podemos considerar que a marcha de Florencio a Francia debeu cambiar de intención: preparar a evacuación cara ao exilio dos galegos que,
tras a inminente derrota, irían pasando ao país
veciño, pois as asociacións que traballaban nestes
mesteres, a SERE e a JARE, estaban controladas por
elementos do Goberno e, fronte a debilidade dos
partidos pequenos, como era o caso do Partido
Galeguista, ao non ter demasiado espacio de intervención, terían que buscarse a vida.

Unha vez en Francia, Florencio tiña mobilidade, pois
dispuña dun pasaporte concedido polas autoridades republicanas. En Francia tamén estaban Valenzuela, galeguista que pertencía tamén ao Servicio de
Información Periférico e Suceso, mais cada un en

Por
esta razón,
datos
quedúbidas
poden
afortalar
9. Significamos
que habendo
Castelao, aínda
que tiña
no triunfo,
non perdía as esperanzas de que a guerra se prolongara. Non nos atrevemos a
traducir
o sentimento
de Castelao.
¿Era verdadeiramente
certo quena
aínda pensaba gañar a guerra? ¿Ou era un xeito de motivar aos galegos que
esta
hipótese,
como
é a presencia
de Mosteiro
loitaban do
na fronte
ver se coa
de tropasera
en Madrid
fronte
Ebropara
no verán
deconcentración
1938 –Mosteiro
estu- aínda se podía facer algo, logo da caída de Cataluña? (en carta de Caste-

lao a Florencio, desde La Habana, de 19 de febreiro de 1939, reproducida totalmente en GURRIARÁN –1999: 414 e ss.-). Na mesma carta falaba con secretismo dunha organización por el denominada S : Fixemos orgaización da S. En toda Cuba (...) Agora eu penso que a orgaización da
S. cobra un novo intrés e sexa cal sexa o resultado da guerra, a S ficará viva. O que ten de segredo é o que lle dá máis intrés e forza, de modo
que o segredo será a ialma da orgaización.¡Non sabedes como gusta o segredo por estas terras! Velahí o trunfo. Non podemos afirmar a que
organización se refire Castelao, puidera ser a Solidaridade Galega Antifeixista que se creara en Valencia, á que prestarían os galeguistas máxima atención (ver Galicia, Buenos Aires de 25 de setembro de 1938, que resume os acordos da dirección do Partido Galeguista), ou unha organización para preparar a evacuación dos galegos, coa colaboración das Sociedades Hispano Confederadas, coas que Castelao e Soto estaban en
íntimo contacto e das que recababan apoio económico (segundo Elixio Rguez., que era Secretario da Solidaridade Galega Antifeixista, as Sociedades Hispano Confederadas pagaran a viaxe do Ipanema, fundamentalmente con galegos, a México –Matádeo mañá: 227-)
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A primeira iniciativa en solitario que acometeran os
galeguistas en México sería a revista Saudade, aínda
que deran entrada a socialistas como Marcial Fdez.,
Porteiro Viñas e Búa Rivas. O grupo promotor estaba
formado por:Velo,Ramiro Illa,Ramón Cabanillas fillo,
Andrés Valín, Xermán Rañó –aínda que non figuraba
entre os responsables na contracapa– e Florencio,
con Xosé Caridad Mateos en calidade de editor responsable –no subtítulo constaba: editado polo grupo
Saudade e a Irmandade Galeguista, ao igual que figuraba na cabeceira do xornal A Nosa Terra–. Contarían coa colaboración do exilio mexicano e do resto
de América. Entre as plumas destacadas que contribuíron neste proxecto estarían: Castelao, Blanco
Amor, Rey Baltar, Luís Seoane, Rafael Dieste, Luís
Tobío, Ramón Martínez López,Arturo Cuadrado, Suárez Picallo, Sebastián González G. Paz, Álvarez Gallego..., entre outros. Na segunda andaina, nos anos 50,
tamén contarían con importantes plumas do exilio
interior. Utilizarían o medio escrito como instrumento de loita como ben reflicte o editorial do primeiro número que saíra o 25 de xullo de 1942.Entendemos que foi o primeiro paso emancipativo e de
acción política escrita do Partido Galeguista en México. Sairían catro números nun ano, morrendo aquí
esta primeira andaina. Precisamente nesta publicación, Florencio iniciaría unha nova faceta poética: os
poemas mestizos, que tanta sona tiveran.

sitios diferentes. Florencio exercería labores de coordinación entre eles e as Sociedades Hispano Confederadas, desde París.
Unha vez consumada a derrota, collerían o Ipanema
desde Burdeos con destino a México, en xuño de
1939, con un gran continxente de galegos en dirección cara o exilio. Como dicía Florencio: Xoguei e
perdín, calei e marchei...

A chegada a México e os comezos da actividade política
Logo de moitos avatares, avaría incluída con parada
na Martinica, chegarían ao porto de Veracruz. Tras
poucos días nesa cidade e por mediación de Carlos
Velo, que traballaba na SERE, trasladaríanse a México
D.F., posibilitándolles tamén un posto de traballo. Na
aterraxe desta “colonia”galega en México non se atoparían núcleos asociativos antifascistas vertebrados,
como no caso de Arxentina, agás casos aillados, ao
contrario, a colonia galega máis ben era franquista, e
sen posibilidades de conexión solidaria,en principio.
No terreo político funcionarían de xeito unitario,
fundamentalmente en plataformas empurradas polo
Partido Comunista, da man do activismo de Soto. A
primeira delas foi a Alianza Nazonal Galega,onde estaban xuntos a Comisión Galega do Partido Comunista, os socialistas non prietistas, a UGT galega, a CNT,
Esquerda Republicana Galega, intelectuais independentes e as dúas pólas do Partido Galeguista.Foi unha
constante a división dos galeguistas no exilio mexicano. Dunha banda estaban os chamados dereitistas,
liderados por Roxelio Rguez.de Bretaña,alias “Requeté”, que non quería saber nada dos comunistas. E a
outra permeable ao traballo cos comunistas, entre os
que estaba Elixio Rodríguez. Florencio sempre trataría de non aliarse con ningunha delas, é máis sempre
sería o mediador entre as liortas que tiñan. Tan só
nun momento, ao principiar os anos 60, Florencio
estivo á marxe,enfrontado con Soto polo papel xogado por este en relación á revista Vieiros.

Nesta etapa de activismo sociopolítico, e de edicións
de publicacións militantes, podemos inscribir a aparición do Cancioneiro Da loita Galega.A dicir dos
especialistas da literatura galega no exilio,como Alonso Montero: (...) Aí está o volume con 158 páxinas
e un mollo de poemas, case todos excelentes naquela situación e para aquela ocasión, e algúns, calquera que sexa a situación do lector, interesantes.
Hai, por se fose pouco, un nome preclaro da nosa
poesía e dúas ou tres voces certamente valiosas;
tamén hai algunhas páxinas pseudónimas –aínda
10
non descifradas– que non son desdeñables (...)
Polo azar puidemos descifrar algúns destes pseudónimos. Unha carta de Florencio ao responsable de
coordinar a publicación coa imprensa que ía editar
o libro, Xan García, e outra de Búa Rivas a Florencio
11
descifran a maioría destes pseudónimos .

A Alianza tería o seu órgano de expresión: Galicia,
que comezaría a saír no ano 1943, mais cunha vida
efémera, pois morrería no ano 1946. A carón desta
organización vertebrarían outras con sentido cultural, entre outras cousas, para tratar de enganchar aos
galegos emigrantes para a causa republicana: Lar e
o Ateneo de Galicia en México, esta última presidida polo vianés Amancio Bolaño Isla.

Aparecería o 25 de Xullo de 1943 e ía subtitulado:
Pubricación do Partido Galeguista, Tomo Primeiro, nº 1. Desgraciadamente non habería máis números. Florencio cumpriría un papel importante na
publicación deste libro de poemas, testemuño disto

10. Cancioneiro Da Loita Galega. Ed. facsimilar. Ed. do Castro, Sada-A Coruña, 1996. Prólogo de Xesús Alonso Montero. Páx. 9.
11. GURRIARÁN (1999: 178 e ss). Tamén prestaría axuda o epistolario de Paz Andrade, labor de Charo Portela.
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Xutanza
republicana
no Barco (ca.
1934). Florencio é o primeiro da
dereita a
carón do seu
curmán Gonzalo.

ción do pacto Galeuzca, formaría parte da Delegación do Consello de Galiza de México, e participaría nas reunións previas ás Cortes con Castelao,Alonso Ríos e Picallo, amén doutros galeguistas “mexicanos”. Practicamente aquí remata a actividade política en solitario dos galeguistas exiliados de México
en 1945. Testemuñalmente, Roxelio Rguez. de Bretaña ostentaría a Presidencia do Partido desde 1945
ata os anos 80. Froito das actividades que o Partido
Galeguista protagonizara neste tempo, de 1942 a
1945, é de supoñer que mediatizara o carácter unitario que nun principio despregaran xunto aos
outros partidos do exilio. Deste xeito observamos
tres anos de máximo esplendor, ao menos publicitario, para logo caer nun pozo do que non sairían ata
practicamente a metade dos anos 50.

son os orixinais manuscritos por el gardados, coa
súa letra na corrección de textos. Alonso Montero
atribúelle a responsabilidade literaria.A publicación
contén poemas, fundamentalmente rendéndolles
unha homenaxe aos mortos galeguistas da pasada
guerra. Un total de dezaseis poemas aportaría Florencio ao cancioneiro –unha canción entre eles–,
dos que sete eran novos. Destaca a lembranza que
fai de valdeorreses asasinados pola barbarie fascista:“Un guerrilleiro”, dedicado a Antón Arias “Clavel”
e “Segundo García”. Tamén contén dous epicedios
dedicados a Alexandre Bóveda, da súa autoría.
O galeguismo mexicano, en 1944, toma pulo na
acción política ao negociarse o pacto Galeuzca, pouco antes de que o Estatuto se discutira, de novo, e
se puxera a trámite nas Cortes celebradas en México.Tamén nesa altura, a constitución do Consello de
Galiza déralles aos galeguistas certas posibilidades
de intervención en México, pois as posibilidades de
entrar no campo político eran escasas ao haber moi12
ta competencia e moita desunión . Nestas tres posibilidades de intervención, Florencio tería un papel
destacado: participou xunto a López Durá na redac-

Ao rematar a II Guerra Mundial as posibilidades de
intervención internacional na España franquista
esvaíanse, a derrota do fascismo non tería ningunha
repercusión no réxime imposto polo “Caudillo”. A
actividade política dos galeguistas esmorecería ao
non verse motivados, caíndo por un tempo na hibernación ao non ter un horizonte claro, o seu labor

12. É significativa a carta de Alonso Ríos a Florencio, o 16 de xullo de 1951 (carta cedida por Marcelo de Santiago do Consello da Cultura Galega), na que nun intento revitalizador deste organismo, o Consello de Galiza, indica a conformación dunha nova estructura coa creación de subcomisións, nova orientación conforme a situación da terra, e algúns acordos como: a creación dun fondo patriótico e estender a representación a Europa (Plácido R. Castro, en Londres, e César Alvajar en París) e designar un observador nas Nacións Unidas (Álvarez Gallego). Florencio sería o encargado de trasmitir estas novas aos galeguistas mexicanos que foran enviadas polo secretario do Consello, Alonso Ríos. Nesta carta, este desculpábase polas múltiples actividades conmemorativas que impediran poñerse en contacto cooas diferentes delegacións (sería esta: a conmemoración de
datas, unha das tarefas nas que máis gastou o tempo o Consello). É fácil de entender a dificultade que entrañaba a dinamización dunha estructura
destas características, fundamentalmente polas distancias, e ao tempo por ser unha instancia permeable a que outras organizacións se puideran facer
coa dirección, como máis adiante acontecería da man dos comunistas. Por outro lado, teima coa que sempre os galeguistas actuaron.
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quedaría reducido á celebración do Día de Galicia.
Florencio dedicaríase máis de cheo á poesía, e a
unha nova actividade poética: a traducción e a paráfrase de poetas consagrados, ao galego. Por estes traballos sería galardoado polo Centro Galego de Buenos Aires, xunto a Tobío e Plácido Rguez. Castro, en
1946. Logo entraría en contacto cos exiliados do
interior, da man de Fdez. del Riego. Froito destes contactos Florencio e a súa obra comezarían a saír na
prensa, nas revistas especializadas, e nos primeiros
tratados literarios galegos.

do o amigo Soto, transcribireilles algúns anacos dos
editoriais da revista, para que poidan vostedes facer
13
un xuicio direito e, sen dúbida imparcial .
O adeus de Saudade estaría conectado no tempo
coa constitución do Padroado da Cultura Galega
do México. Un dos principais artífices desta asociación sería Roxelio Rguez. de Bretaña, que ocuparía a
Secretaría. A primeira directiva estaba composta, na
súa maior parte por militantes galeguistas, adubados
con Soto nunha vocalía, o socialista Porteiro, Palaciá,
e Dopico, o violinista, na Presidencia –estes últimos
de militancia non galeguista–. De seguida, dos 44
membros iniciais pasaron a máis de 300. Entre outras
actividades puxeron en marcha un programa radiofónico semanal.Ao ano de funcionamento editarían
os contidos radiofónicos nunha publicación. Aínda
pasaría un tempo para que o Padroado botara a
andar o seu buque insignia: a revista Vieiros.

Ao principiar a década dos 50, Florencio marcha a
vivir a Guadalajara sen perder contacto coa capital
mexicalina. Os galeguistas encetan de novo o labor
cultural con fondo sociopolítico, outra volta con
carácter unitario.
Esta vez os galeguistas permitirían que Saudade fora
o bandeirín de enganche, dando a entrada a comunistas como Soto e a socialistas galeguistas que xa
colaboraran na etapa anterior: Porteiro Viñas e Marcial Fdez., este como director, xunto a galeguistas
consagrados como Roxelio Rguez. de Bretaña,Velo,
Tomé e o propio Florencio, que non se excluía de
ningunha empresa deste tipo. Entendemos que este
sería o xermolo de importantes accións socioculturais con vertente política que virían logo, como o
Padroado da Cultura Galega do México e Vieiros.

Florencio, a dicir dos máis próximos, xogou un papel
moderador importante no Padroado. Problemas de
personalismo, políticos... estaban á orde do día; o
anticomunismo visceral de Rguez. de Bretaña e o
activismo de iniciativas doctrinarias de Soto chocaban a diario, con repercusión nos demais compoñentes desta instancia. No enfrontamento que mantiveran a metade dos 50 saíra perdedora a militancia
galeguista, pois Soto poría a Vázquez Humasqué na
Presidencia, acompañado de Velo na directiva, afíns
a el. Soto, co seu traballo político, aglutinaría no seu
entorno a diferentes persoas doutros ámbitos políticos, que configurarían unha rede de adherentes
fronteira externa que apoiaban as súas propostas. O
escenario era lícito, as artes non as sabemos, mais
podemos intuílas. Os galeguistas, dada a nova situación en Galicia: consolidación da dictadura e poucas
expectativas, consideraban necesaria a intervención
dunha ampla plataforma cultural con calado político, sen que se notase demasiado. E os comunistas
pretendían que o ton dos voceiros emanados desta
plataforma fosen menos descafeinados no contido,
por dicilo dalgún xeito, e ser un referente político
conectado cos referentes internacionais do comunismo do momento.A verdade é que os galeguistas
militantes, nos últimos dez anos, circunscribiran as
súas actividades a conmemorar o día 25 de xullo
nun xantar, e pouco máis. Elixio Rodríguez era unha
persoa que coñecía ben a Soto e a Florencio, pois traballara con eles en todos os “negocios” sociopolíticos e culturais; esta memoria viva do exilio, aínda
transterrado, como dicía o filósofo SÁNCHEZ
VÁZQUEZ, enxuizaba así a estes dous membros des-

O primeiro número desta segunda xeira de Saudade sairía o 5 de xullo de 1952. Colaborarían os delegados do Consello de Galiza en países americanos:
Álvarez Gallego, de Cuba; Sebastián González, en Porto Rico; e López Durá, de México. Desta volta contarían cos galegos do interior, incorporarían a vellos
amigos ourensáns de Florencio, como Otero Pedrayo e Cuevillas,novos valores poéticos como Pura Vázquez.Cunqueiro e Ben-Cho-Shey tamén colaborarían.
A segunda andaina de Saudade, como case todos os
proxectos deste tipo no exilio, sería efémera; tan só
duraría un ano e sairán tres números. En xullo nacían,e en xullo morrían.No último deles,Florencio asumiría tarefas directivas e o editorial estaba dedicado
ao peche de Galaxia; tamén se facía un repaso á situación das libertades en Galicia.Florencio enxuizaría así
esta publicación: Todos nós, de moi diversos matices políticos e sociais dentro do campo republicán;
todos, liberais, ou marxistas, tiñamos un denominador común: o amor a Galicia, ao galego, e arelabamos a autodeterminación para o povo galego.
En canto o tono político de SAUDADE, feble segun-

13. En carta de Florencio ao director da revista Teima, en 7 de setembro de 1977, logo da publicación dunha entrevista con Luís Soto na que tildaba a Saudade de conter feble tono político e cultural.
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tacados do exilio: Florencio era un tipo moi especial no sentido de que todo o mundo o quería e
non tiña roces con ninguén: Ás veces enfadábase
un pouco cos comunistas, porque os comunistas
eran moi aborazados, tiñamos un proxecto de
algo e os comunistas sempre querían a auga ó seu
rego. Entonces Florencio, eu recordo nalgunha
xunta que tiñamos, que se enfadaba, e chegouse
incluso a enfadar con Soto ó que admiraba moito. Por outro lado, Florencio era un home moi
correcto, era destes que agrupaba á xente, máis
que dividía, era un home bondadoso...Soto era
perigoso, onde se metía non había quen competise con el. Merecíao, porque era un home moi traballador, Soto era un tipo extraordinario, organizador, loitador nato, entonces aí, había que facer
o que decía Soto, se non, non había sociedade,
escarallábaa. Eso é, tiña moi boas cualidades Soto,
14
pero tiña eso, lle gustaba controlar todo
No ano 1959 sairía o mellor producto literario que
se fixera no exterior, e posiblemente no interior: a
revista Vieiros. Florencio asumiría tarefas directivas
nos dous primeiros números, compartidas con Soto
e Velo. No terceiro sería substituído polo tamén galeguista militante, Xosé Caridad Mateos, en 1965. Este
recambio xurdiría por desavenencias entre eles, fundamentalmente pola liña editorial que lle imprimira
Soto.A división fixérase efectiva e nese ano ía haber
dúas celebracións do Día de Galiza. Unha convocada
polo Padroado e outra pola Irmandade Galeguista.
Florencio escribía a Roxelio: Coido que debedes e
podedes celebrar nesa o DÍA DAS LETRAS GALEGAS. Eu estaría de acordo con que, por ista vegada, tivérades un armisticio e celebrárades todos
xuntos para conquerir o meirande brilo na celebración.Todo sería para ben de Galicia, das nosas
Letras e para honrar a memoria da nosa primeira figura literaria. De tódo-los xeitos, ben de acordo cos demáis ben sós, é indispensabre facer algo...
Póde mans á tarefa. Ista é unha emposta única
15
para dar sinais de vida. Contade conmigo .

Paseando co seu irmán Edmundo (Ca. 1936).

esgrevia. Sinto tamén que, por causas nas que non
quero profundar, haxa dúas celebracións do noso
Día... A realidade é que, coma sempre, nós, que
levamos o nome de irmáns, seguimos desvencellados o mesmo que un feixe sen biorta. E todo
por falla de comunicación regular. Insisto na miña
teima de sempre. Escribide, comunicade con tempo as cousas; non vos limitedes a falar dos vosos
probremas aproveitando as miñas, ou vosas viaxes; contestade cando eu vos escribo (...) Mentiría
se dixera que non me preocupa o voso silenzo.
Ogallá que, de hoxe en vante, perdades isa nugalla creoula que vos caraiteriza e procedades como
galegos espilidos e traballadores, que vos
sodes.Tamén quixera que para o ano 64, se non
estamos xa na Terra (¡queirao Deus!) ou debaixo
dela (¡non o queira Deus!), se celebrara un verdadeiro DÍA DE GALIZA coa xuntanza de tódolos
galegos, mesmo vellos residentes. E prégovos que

Florencio, por medio de Del Riego, convertiríase
nunha especie de embaixador das “consignas” de
Galaxia, tratando por todos os medios de que se honrara a Rosalía, tal e como propuxeran “os do interior”. Pouco despois, Florencio insistía, esta vez a
Horacio Casas: Díme o amigo Esturau que lle falaches por teléfono para invitarnos ó xantar que
ides celebrar coa emposta do Día de Galiza. Dóuvolas gracias a ti máis aos irmáns de México e sinto non poder estar con vosoutros en data tan

14. En gravación feita a Elixio Rodríguez, na súa casa de México D. F. En 14 de febreiro de 1999.
15. En carta de Florencio, desde Guadalajara, de 17 de maio de 1963, a Roxelio Rguez. de Bretaña, en México D.F.
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non vexades nisto unha refuga á dupricidade de
xantares diste ano (vosos motivos teredes), senón
16
a expresión dun sincero desexo para o porvir .

reitor, é xusto que, polo menos asista ao parto do
noso VIEIROS que, inda que sexa máis fillo voso,
é tamén afillado meu, polo menos. Non concibo o
cárrego de direitor (co) sin saber qué traballos se
van pubricar, sin coñecer os liñamentos da editorial, sin ter máis que os datos que ti e máis Velo
me dades. Certo é que somos bós amigos e que
estamos identificados no que toca ao galeguismo
e amor á terra, mais as cousas debémolas de facer
seriamente e, dende logo che digo que sin ir a
botar a miña ollada, non me considerarei máis
que colaborador e non codireitor de VIEIROS, xa
que me daría vergoña enfeitarme con adubíos
alleos.Agardo pois, unha data fixa. Lémbrate que,
cando pubricamos o primeiro nº me tivestes
mellor informado. Aínda conservo o proieto que
20
me enviates, agora só me dis xeneralidades .

Significamos o respecto de Florencio pola postura
que manteñen os galeguistas oficiais, independentemente de que manifestase a súa opinión en canto
á división.Ao tempo, o interese de vencellar ao resto da colonia non exiliada. Tamén verte críticas ao
baixo nivel de militancia, e aos dimes e diretes, e aos
17
silenzos, que achaca á nugalla creoula .
En 1964, de novo trataríase de revitalizar o Consello
de Galiza, nese momento por interese dos comunistas arxentinos que controlaban a súa dirección desde Arxentina. Quixeron facer o mesmo en México, e
así Velo, que era presidente nomeara, sen contar con
el, a Florencio para a Directiva da Delegación mexicana. Este respostaría que sen contar coa decisión da
18
Irmandade Galeguista non aceptaría . Soto de seguida sería nomeado Secretario do Padroado. Nese tempo Soto estaba artellando unha opción política nacionalista de corte marxista, logo de saír do Partido
Comunista, utilizando, segundo el mesmo di, o ficheiro que fixeran para Vieiros de máis de 5.000 rexistros. Referente ao Padroado comentaría: Arelabamos
politizar, e polo tanto nacionalizar, o celme destas
entidades, para que tódalas súas labouras se proxectasen sobor da Terra represaliada cruelmente e
que necesitaba tódalas axudas, en tódalas facetas
económicas, culturais, etc. deste xeito surxíu o
19
Padroado da Cultura Galega do México . Non
esquezamos que Vieiros era o voceiro do Padroado.

Foi directamente ao grao, o feito é que desde ese desencontro, Florencio apartaríase discretamente da
responsabilidade editorial da revista. Velo, sabedor
dos problemas que había con Florencio, dirixiríase
a el nos seguintes termos, tratando de recuperalo e
de que rectificara a súa decisión: Inda que a destempo, tiven a ledicia de saber a túa construitiva
aititude no gallo das xenreiras tradizoales ante os
galegos dista cidade de Máxico. Cousa que me fixo
conversas co irmán Horacio Casas, arranxando
dunha vegada as diferencias artificiaes, froito de
escuras intenciós e de envexas personales, que ren
serven a nosa causa. E ti fuche o home a quén se
debe esta súpeta craridá. Ogallá co novo trato
entre a Irmandá e o Padroado, no sexa somentes
por un Día de Galicia, cando a Nosa Terra, precisa de unidade de esforzo, todolos DÍAS de Galicia,
que son 365 de angurias e aldraxes por ano, e ...
21
¡inda máis, cando sexa bisiesto! .

A idea desta revista xurdira nunha cea, en 1957, na
que estaban Soto,Velo, Elixio e Florencio. De seguida este asumiría o compromiso encomendado, ao
ser nomeado codirector. Entraría en contacto cos de
Galaxia por medio de Del Riego, axiña mandaría
nove traballos asinados polas mellores plumas do
interior. O éxito foi rotundo, tanto en presentación
como en contido. Como xa dixemos aparecería no
verán de 1959, o segundo número non sairía ata o
ano 1962. Neste segundo número a colaboración de
Florencio é morna dado que o seu descontento é
grande. Logo de mandarlle Soto moitos recados para
que enviase colaboracións, Florencio contestaríalle:
(...) Quixera que precisaras unha data para a
miña viaxe a isa. Comprenderás que, sendo codi-

Tampouco nese ano de 1964 irían xuntos os galeguistas do exilio mexicano.Velo culparía a Roxelio
Rguez. de Bretaña, entre outros: Dunha beira a
mala leite do requeté, que xa é tradizoal, doutra
as aviesas intencións de Xxterre, e inda máis, a
falla de ovos dos dirixentes da Irmandade, fixe22
ron unha fenada do Día de Galiza . A división
permanecía aberta e Florencio temporalmente
separaríase do Padroado e, por suposto, de Vieiros: de forma voluntaria, tal e como aparecía no
número tres da revista. Mantívose á marxe e non

16. Carta de Florencio, desde Guadalajara, a Horacio Casas, en México D. F., de 24 de xullo de 1963.
17. En canto ao nivel de militancia, Casas queixábaselle a Florencio de que non estaban facendo nada, debido ás múltiples ocupacións do traballo, exceptuando a Valín (ver GURRIARÁN 1999: 252).
18. Ver GURRIARÁN 1999: 254 e ss.
19. En Castelao, a U.P.G. e outras memorias. Ed. Xerais, Vigo 1983: 139.
20. Carta de Florencio, desde Guadalajara, a Luís Soto, en México D.F., de 10 de maio de 1962.
21. Carta de Carlos Velo a Florencio, de 17 de xullo de 1964.
22. En carta de Velo a Florencio, de 8 de agosto de 1964.
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Foto de feira. con Pipa á
dta. Ramón Cabanillas
fillo. Florencio no medio.
(Ca. 1942)

colaboraría neste, aínda
que tiña traballos prepara23
dos . Unha vez amainados
os problemas internos dos
núcleos galeguistas, Florencio colaboraría de novo na revista, no seu número catro, na primavera de 1968. Nese tempo, en
1964, vería a luz o segundo libro de poemas: Galicia Infinda, editado por Galaxia en Vigo, no que se
recolle a súa poesía mestiza desde que comezara
esta serie ao principiar os anos 40. Na saída desta
publicación influiría a boa relación que Florencio
mantiña co grupo Galaxia.

remataría a actividade galeguista do longo exilio
mexicano.
Concluímos significando:
• Que as actividades políticas dos galeguistas en
México víronse condicionadas polo prolífico marco
de forzas que recalaran no país do golfo, que mermarían a capacidade de intervención do minoritario
Partido Galeguista por:
1. Posuír menos elementos militantes que os outros
partidos, que xa tiñan un campo de intervención
sen solución de continuidade co labor que estaban
levando na España republicana, cos seus líderes en
México.
2. Estar os galeguistas moi disgregados na América
Latina e, en moita menor medida, Europa.
3. Non teren unha apoiatura da colonia emigrante,
politicamente desvertebrada, como non era o caso
doutros países.
4.Ter fracasado algunhas propostas lanzadas desde
o núcleo dirixente que estaba na Arxentina, politicamente falando: Consello de Galiza, Galeuzca...Aínda que se acadara temporalmente a presencia de
Castelao no Goberno do Exilio.
• Que o escenario político levou aos galeguistas a
estableceren instancias unitarias para ter presencia
activa, fundamentalmente a carón dos comunistas e
doutras persoas con sensibilidade nacionalista, con
militancia noutras formacións políticas.
• De xeito principal, utilizarían as empresas editoriais como medio de acción política, entre outras.
• Pese as dificultades externas e externas acadarían importantes logros na articulación da opción
galeguista e o seu espallamento por medio de: Saudade, Padroado da Cultura Galega do México,
Vieiros...

No ano de 1968 faría a primeira das súas viaxes á
terra, das tres que fixo. De aquí en diante a actividade política e cultural dos galeguistas mexicanos do
exilio quedaría reducida ás consabidas celebracións
do chamado Día de Galiza. A segunda visita de Florencio a Galicia sería no 1976, xa co Dictador morto.
Nesta última entraría en contacto cos círculos galeguistas, froito deles sería o seu ofrecemento para calquera intervención, e o uso do seu nome para revitalizar o vello Partido Galeguista,logo do primeiro batacazo electoral que sufrira o nacionalismo en 1977, ao
ir separados.Fai xestións en México para levar á práctica esta idea, mesmo confecciona un manifesto unitario para aglutinar aos galeguistas.Reúne á vella militancia e induce aos galegos de aquí a refundar o vello
partido.A asemblea de Galicia constituíuse a finais de
1978, da man, entre outros, de Pousa Antelo, co que
Florencio cruzara correspondencia. Diferentes causas, que por falta de espacio non podemos analizar
aquí,imposibilitaron que a tentativa tivera éxito,entre
outras a non incorporación de galeguistas históricos
de Galicia ao proxecto. O Partido Galeguista remataría en 1983 a súa andaina, indo en coalición nas eleccións municipais coa UCD.
Con este honroso acto de tratar de reactivar a militancia e a presencia política do PG, desde México,

23. No Arquivo Soto de Ourense, aparecen varios artigos de Florencio para ser publicados neste número, mais seguramente deu orde de excluílos.
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MIGUEL CANCIO

Economista e sociólogo, profesor de
Socioeconomía dos movementos
sociais da Faculdade de Ciencias Económicas e Empresariais de Santiago
de Compostela.
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POESIA PO PULAR,

Socioloxía

Vita

R IXOSA E COM BATIV A NOS CAFÉS
DO XOGO DA V I DA / MORTE
POR LORCA E N G A L I Z A ,
POR OUTROS ARTIST AS GA L E G O S
I E N DE FE NSA DAS V E L LAS

Miguel Cancio

E NOVAS TRADIC IÓNS / P OESÍA, ARTE,
VE LLAS E NOVAS TRADIC IÓNS.
Iª parte

ma: “Non hai nada máis orixinal, nada máis propio
dun mesmo que alimentarse dos outros”; Ollamos a
lúa e vémola a través de Virgilio, Shakespeare, Verlaine... Vemos o universo dunha maneira que foi
modificada pola tradición, polas linguas, polas boas
lecturas, polos mitos, polos amores e sen sabores...”.

Nota: Parte deste texto foi lido por Miguel Cancio na “Maratón
sobre Lorca” organizado con motivo do centenario de Lorca (1898
– 1998), pola Fundación Eugenio Granell no Palacio de Bendaña (Praza do Toural, Santiago de Compostela, sede de dita Fundación /Centro para o estudo do Surrealismo), nunha intervención
a duo (á que foron invitados) co médico, catedrático, poeta, rapsoda, gaiteiro, ocarineiro, namoradeiro... Jose Luis Mari Solera

Xogando por esas tradicións, cancións e estacións;
por esos bares do mundo e da vida, a algarabía e, se
cadra, a combativa, a carnal, a rixosa poesía. Palabras
para xogar, en homenaxe a Lorca namorado, que fixo
unha viaxe apaixoada a Galicia; a Eugenio Granell, a
ambos, surrealistas, combativos e xoguetóns. E a
outros artistas, a outros xogadores de onte e de
hoxe. Pero xogadores dunha arte, dunha poesía, de
xogos vitais e revulsivos, de xogos desveladores para
seguir xogando, para espirnos e rirnos con eles do
mundo, da vida...; comezando por nós mesmos, por
supersurrirnos delo, da cousa, de estar aí: arroxados,
suxeitos, ostentoreamente, terrorosamente...

“Licho”. Posteriormente, dita intervención sería completamente trasformada e ampliada, até quedar, de momento, na versión que
agora se presenta neste traballo.

Introducción:
O título deste traballo compleméntase da seguinte
maneira:
Xogando ricamente coas palabras, as metáforas, os
símbolos, os autores e as súas obras... Como decía
Borges na cama con María Kodama ao son lorquiano-galaico de Carlos Núñez (“Amores livres”) e Keta33
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tas, dominadores, como unha poesía que pode contribuir, da mellor forma posíbel, a dar gato por lebre,
xamón de mala pata por xamón de pata negra,
xamón de berzotas por xamón de landras... Unha
poesía que poida servir para suxeitarnos pola cultura, a educación, a distinción, a erudición e a lingua;
pola cachucha, a cacholiña, a mioleira e a carracheira, o bandulliño, a perrechudiña, a parpaxoliña
e o rabiño, polo sexo e os sesos...
Tento defender unha poesía que veña de abaixo:“o
lume que máis quenta ven de abaixo e alumea, sempre e cando, é capaz de manter, avivar as chamas
emancipatorias”. ¡Ollo o piollo! Tanto por enriba
como por abaixo, é tamén de medio lao apambichao,
hai trampas e mentiras, degradación e corrupción.
Unha poesía que nos sirva para valernos da razón e
do corazón,que nos axude a buscar a verdade con paixón, a enfrentarnos a Deus e ao Demo, ao corpo e á
alma, ao espírito e á carne, á logoesfera, á grafoesfera
e á infovideoesfera, ao etnocentrismo, multiculturalismo e comunitarismo, ao multicentrismo e ao centrocampismo, ao falocentrismo e ao coñocentrismo,
aos buratos negros e brancos (“non importa a cor do
gato o caso e que mate ratóns e cace comisións”;
“Non importa a cor do porco o caso é que dé bons
xamóns”), ao verbo, ao rabo e ao porco.

Como decía Borges na cama
con María Kodama ao son lorquiano-galaico
de Carlos Núñez e Ketama: “Non hai nada

Bergamin nun man a man con El Juli (o toureiro Julián
López Ortega “El Juli”con 18 anos revolucionou a festa, en 1998 e 1999, coa súa depurada arte da mellor
tradición toureira, interpretou e recuperou con gran
figura e estilo vellas sortes e creou outras novas como
a “Lopesiana”, a “Orteguiana”. Le Monde, vendredi 21
mai 1999, páx. 28, dedícalle un amplo espacio cunha
foto súa toureando, onde declara: “Tourear é vivir”)
nunhas chicuelinas xulianas /abergaminadas de
birlibirloque, nuns quites xeniais en honra dos artistas e poetas: Lorca, Arcimboldo, Pirosmani (exposto
maravillosamente no centro Galego de Arte Contemporáneo de Galiza en Santiago)..., e dos galegos Granell,Laxeiro,Corredoyra,Oroza,o escultor Otero fillo
de zapateiro, Chichi Campos (neste ano, no 2001,
cúprense dez anos da súa morte) gran debuxante de
chistes, comics, postales, libros de comics feitos por
el mesmo (teño varios que me regalou), múltiple
munición que disparaba con gran ironía e carga crítica derrisoria, sobre todo polas noites discotequeras
e de festa rachada, e que lamentabelmente a noite
levouno moi xoven, Leiro –o da primeira época, primario e gran traballador– creador,evocador coas súas

máis orixinal, nada máis propio dun mesmo
que alimentarse dos outros”

Xogando con Chejov que nos propina:“Ao falar, ao
estudar o meu povo, ao loitar por este; falo, estudo, loito e descubro o mundo, descúbrome a min
mesmo”.
Fago esta intervención como unha especie de corrido e percorrido no que tomo como pretexto a Lorca e os seus versos, a súa obra e o seu contexto, e a
outros autores reais e virtuais.
O meu obxectivo é defender a poesía. Pero non unha
poesía presentada e representada como enredo,
trampa saducea, adorno fino, etiquetero e culturalero; como unha das formas complexas de dominación, manipulación, divertimento e ocultamento,
como unha das formas de lexitimación do poder,
dos vellos e novos caciques, cultos, nomenklaturis34
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galeguísimas e universalísimas esculturas de madeira, en Cambados, moi simpático, sinxelo, ledo e directo, lanzando
ás noites compostelanas para o que
había que prestarlle, de vez en cando,
unhas pesetiñas– Doro, como sacado de
Delicatessen, cos seus maravillosos traxes antigos, pintando no seu estudo
inundado na cidade vella Compostelana,
con problemas para pagar a luz e pelexándose polos bares de sempre até a
madrugada, Evaristo “O pintor sordomudo”... Os quites subsoditos: “A vida é a
nosa paixón, a verdade a nosa razón, a
poesía a nosa expresión,o toureo a nosa
emoción e non hai nada coma un bon
xamón; porque si, porque non e porque
sei eu”.“Pó eres e en pó te convertirás”:
o xamón fala, o pó fala, o touro evoca, o
toureiro excita, o fútbol convoca, o fútbol sofoca, o fútbol trastoca, a cultura
vende e os intelectuais véndense, o porco provoca e políticos, xuices... aínda máis.

Xogando con
Chejov que nos
propina:
“Ao falar, ao
estudar o meu
povo, ao loitar
por este; falo,
estudo,
loito por o
mundo,
descúbroo,
descúbrome a
min mesmo”.

efémiros, soños dunha sombra, un sopro de tempo,
nada máis que alento, fume, ruido, son e vento”. Gina
Valdés, recordando a Selena, autora de corridos texmex:“Son de aiquí, son de alá, from here and from
there, do outro lado e deste”. Alberto Cortez mister
Sucu-Sucu,con León Felipe e Juanga,en México seducidos pola bisexual Loita Reises a “Reina Da Noite”,
e Corto Maltés:“Non son de aiquí/ non son de alá/
non teño idade/non sei o que podo alcanzar/ Non sei
o que son/ non sei a onde vou/ non sei o que quero/ non sei o que podo esperar”

Unha poesía para enfrentármonos ao máis acá e ao
máis alá, ao ser e ao estar aí, á soedade, ao vacío, ao
abismo, á morte... Miguel Torga paseando só polos
camiños verdes de viño verde, por vieiros, por rueiros melancólicos e perdidos do seu povo portugués:
“nos meus diarios e paseos busco esa soedade radical, humana, dura, sensual...”. Conrad:“Vivimos coma
soñamos: sós coma cans”.
Claudio Magris (Utopía y desencanto):“En la poesía habla una voz que nos dice que la vida no tiene
sentido, pero en esa misma voz hay al menos un eco
de ese sentido que se niega”. “El maestro no debe
convertir a nadie a sus ideas. Debe ayudar al otro a
descubrir la verdad”.

Unha poesía para tratar de dar conta das nosas grandezas e miserias, desexos e desenganos, glorias e
escorias, deuses e demos...
Unha poesía para facer amigos:“Ningunha grandeza
deste mundo, vale tanto como a amizade dun bon
amigo”.

Unha poesía vital, carnal... para pelexar, para xogar,
para tourear, para pedalear ao natural coa nada...
Unha poesía que que nos sirva para coñecernos
mellor, para rirnos do mundo comezando por nós
mesmos, para gozar, sofrir, contradecirse...“¿Contradígome?, non podería ser de outra maneira pois levamos dentro multitudes,desatamos constantes batallas
interiores, avanzamos na oscuridade, movémonos na
incertidume”; para vivir mellor individual e socialmente, para tentar saber que ¡coño! somos, que facemos, a onde imos, de onde vimos... Brotes libérrimos
de Pindaro: “¿Que somos?, ¿que non somos?. Seres

Unha poesía para tratar de pensar o non pensado,
dicir o non dito, facer o non feito, ver o non visto,
pensar o non pensado, desvelar o non desvelado:
“ninguén volta a durmir tranquilo, a emporcarse, a
ser engatusado, alienado... unha vez que consegue
abrir os ollos, mantense ben desperto e mira libre,
crítica, xusta e autónomamente”.
Unha poesía para amar e ser amados.“Ama e fai o que
queiras, amar é resucitar, contradicir a unha esixen35
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Unha poesía para loitar e seguir
loitando. E, sobre todo, unha
poesía para xogar e seguir
xogando... Nietzsche que non
xogou tanto como el quería coa
súa amada Lou Salome, que o
traía pola rúa da
perdición: “Volverse maduro é
recobrar a seriedade que un tiña
ao xogar, cando era neno”;
Schiller: “O home faise un ser
humano cando comeza a xogar”

director xunto a Michel Panoff das obras colectivas:
Le corps humain. Supplicié, possédé, cannibalisé e
La production du corps, Eds. Des Archives contemporaines 1999).
Unha poesía para atoparnos e perdernos. De novo,
Bergamin, nun maxistral tercio de quites: “Da luz
xorde a sombra e por ela mórrese, nenguén poderá
atoparse a si mesmo se primeiro non se perde...”

cia”.“¿Como é posíbel amar a dúas ou máis mulleres
á vez e non estar tolo?”.“O home leva dentro un ser
social que controla / descontrola ao home apaixoado”.“O amor é un movemento revolucionario de dous
ou, se cadra, máis persoas”. Empero, queridiños ¡Ay!
tamén pode ser moi reaccionario, traidor e cruel.

Unha poesía para loitar e seguir loitando. E, sobre
todo, unha poesía para xogar e seguir xogando...
Nietzsche que non xogou tanto como el quería coa
súa amada Lou Salome, que o traía pola rúa da perdición:“Volverse maduro é recobrar a seriedade que
un tiña ao xogar, cando era neno”; Schiller:“O home
faise un ser humano cando comeza a xogar” (Colas
Duffo, Jugar y filosofar, 1997; El juego de Pascal a
Schiller, 1997).

¿Como se constrúe o amor das masas polos amos,
donos, señores e señoritos, polos dictadores, explotadores e novos caciques, polos guías, gurús, ananos,
pequenos e grandes timoneis e visionarios,polos líderes máximos e mínimos, polos líderes carismáticos,
os líderes caraduras, os líderes cacoparlantes, os líderes merdafalantes...?

Pero, ¡ollo!, ¡olliño!, ¡ollo ao dato!, ante a loita, a filosofía, a poesía, a arte, o amor, o xogo...; ante todo e
ante todos:“O home non pertence nen a unha lingua, nen a unha ideoloxía, nen a un povo, nen a un
xogo..., perténcese únicamente a si mesmo, pois é
un ser libre, ou sexa, ético moral, con principios”
(brotes libres de Renan). “Lúdere, non laédere”
(“Jugar, no herir”).

En calquera caso “Ao amarnos libremente só dous,
dando renda solta aos nosos corpos, gozos, mentes
e paixóns, non xogamos únicamente os dous, senón
que nos comemos voluptuosamente – W. Passini, psiquiatra e sexólogo: ¿Somos o que comemos?; O
amor e/ou a gastronomía; Paixón, amor, ambrosía e moita filosofía–, entrelazámonos real, simbólica e imaxinariamente, ao menos, catro, queridiños
/ as, catro...”, como analizaba, e moi ben, Freud “O
mago da libido”(Maurice Godelier, antropólogo, profesor na Maison des Sciences de l’Homme de París,
cando se falaba con el, perdía a atención, púñase en
garda para seguir o son duns puntiagudos tacóns, é

Rematemos esta introducción cunha poesía castelá
oroziana, do gran poeta galego Carlos Oroza, para
recordalo e reivindicalo: Malu / Eva Malu/ Poe /Cambalu/ juega/ Liberate tu/ Kakafu/ Kafkafu/ Poe/ Baudelaire/ Fuchestu/ Byron/ Rilke/ Fuchestu/ Rim36
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Granell naceu na Coruña en 1912

baud/ Eliot/ Fuchestu/ Joyce/ Pasolini/ Fuchestú el
das pallas no cú/ Mahiakosky/ Bukosky/ Maximino
Castiñeiras o Poeta da Mahía/ Malu/ Eva/ Malu/ Cambalu/ Cocu/ Vudu/ Nosferatu/ Bugalu/ Begalou/ Juega/ Libérate tu/ Lulu/ Miou Miou/ Totustu/ Tururu...
E para recordar a Deleuze, as súas propostas, os seus
dispositivos, os seus suxerentes e retorcidos rollos
macabeos (que Sokal pon a parir no seu moi discutido e divertido libro Imposturas intelectuales; os
del, el e os de Lacan, Kristeva, Baudrillard...) para
pensar, resistir e vivir ironicamente. Por eso titúlase:
“Repeticións e diferencias para Deleuze con Malu,
Eva Malu ¡Chimpum! Libérate tu/ Tutu”(nota: a barra
“/”, é a barra lacaniana, un “nó borromeo”, un signo
a modo de muro real, simbólico,
irónico, mediático, imaxinario, que
separa o significante do significado, abre novas posibilidades e dá
que falar, para xogar, lucubrar...)

e vivíu a súa adolescencia na
cidade herculina
e Santiago de Compostela. Músico,
violinista, escritor, poeta,
deseñador de móbeis,
periodista, humorista,
profesor en Universidades de
América Latina e Nova York,
troskista tivo que exiliarse a
causa da guerra civil, surrealista
ao xeito español, colabora con
Bretón, Perec...

Maratón por Lorca e toda a
banda, na fundación Granell.
Fai uns anos, a mediados dos 80,
lín no excelente suplemento “Culturas” do Diario 16 (que dirixía
Cesar Antonio Molina), unha maravillosa entrevista feita a Eugenio
Granell.
Granell naceu na Coruña en 1912
e vivíu a súa adolescencia na cidade herculina e Santiago de Compostela. En Santiago, con 15 anos
e xunto ao seu irmao, fai á revista
SIR – Sociedade Infantíl Revolucionaria. Músico, violinista, escritor, poeta, deseñador de móbeis,
periodista, humorista, profesor en Universidades de
América Latina e Nova York, troskista tivo que exiliarse a causa da guerra civil, surrealista ao xeito
español, colabora con Bretón, Perec..., e, sobor de
todo, artista, pintor.As súas obras están expostas en
museos de gran prestixio internacional.

fundador e propietario do actual complexo galego
industrial – cultural “Sargadelos”), con máis de 50
nenos de 3 a 14 anos, na que lle preguntaron como
se pinta un cadro, como elixe a cor, que é o surrealismo... Granell, con gorra e bastón, elegante, risueño
e irónico coma sempre, sentado sobor da mesa diante dos nenos, pasouno en grande xogando con eles
e prometeulles facer máis reunións coma esta.

A véspera do 5 de xuño do ano 1998, no que se celebra o centenario de Federico Garía Lorca, que naceu
en Fuentevaqueros – Granada en 1898, Granell, que
escribiu e pintou sobor do poeta granadino, celebraba na súa fundación unha reunión,á que se sumou
Isaac Díaz Pardo (con máis de 70 anos, pintor, deseñador, industrial, empresario e mecenas cultural,

Díxenme, hai que traelo a falar a Santiago de Compostela. Interviu, a finais dos 80, nos ciclos de conferencias – coloquio que veño organizando na Faculdade de Económicas e Empresariais desde 1979,
onde fixo unha excelente e xoguetona desertación,
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E co pretexto da celebración do centenario de Federico García Lorca:“Lorca quérote Lorca / Lorca incisivo, xoguetón, musical e combativo”; Lorca ilustrado maxistralmente por esta magnífica exposición
(que está colgada hoxe na Fundación Granell) do
pintor José Hernández, tan vinculado coa poesía
(José Miguel Ullán e outras irónicas herbas), coa literatura, coa banda de Lorca e compañía:“Hai que atizar, sen nengún tipo de concesións, as palabras, a
pintura, a arte, a cultura con principios, as labaradas
vitais, sociais que provoquen o estallido libre, humanista, múltiple, creador, sempre comprometido coa
verdade, coa nosa vida, miña vidiña...”

O Asasino do gran pintor galego Laxeiro de Lalín, xa
falecido, que contaba alborozado en entrevistas, en
numerosas publicacións, que “follaba todo o que podía e
máis”, que “o pasaba en grande co tema do manubrio,
o cocido, a cachuchada, a polvada, a laconada,
a mariscada, o palleiramen biunívoco, os néctares divinos
levitadores, a farra, o traballo de pinceis...”

chea de gracia e ironía, de paixón, combate e moito
surrealismo. Despois, comemos con el e a súa dona
e con Isaac Díaz Pardo. Granell, coa amabilidade que
lle caracteriza, contounos moitas historias, seguía
xogando, rindo... ¡Que ben o pasamos!

Pois, con este pretexto, vanme permitir vostedes que
faga de teloneiro de Licho, de José Luis Mari Solera
(que actuará a continuación). Deste gran amigo,
irmao da ialma, poeta, rapsoda, médico, catedrático,
excelente profesor, finísimo conferenciante, tertuliano, cantante, gaiteiro, cociñeiro (no Asesino...) e
ocarineiro, enamoradeiro, artista paseante, personaxe, impresión, paisaxe e paisanaxe de Santiago de
Compostela.

Hoxe, eiquí, vanme permitir vostedes que, en homenaxe a ambos, desexando que esta Fundación Granell sexa, como este e outros actos, Aberta, festiva,
plural e combativa, que non se convirta, coma sucede en moitos outros casos, nunha plataforma “cultural e artística” máis, de politiquería, clientelismo,
partidismo, negocios e chanchullos para funcionarios (e aspirantes a elo) de culturas / artes varios,
para politiquiños, listiños dunha e outra cor que
queren vivir da sopa boba e, ademais, aburren as
vacas, as volven tolas....

Do Santiago rebelde, poético, evocador, aberto e
vitalista, o mellor, o Santiago Lorquiano. Madrigal de
Lorca á cidade Compostelá: “Chove en Santiago/
meu doce amor/ Camelia branca do ar/ brila entrelecida ao sol...”
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...despois, comemos con el e a súa
dona e con Isaac Díaz Pardo.
Granell, coa amabilidade que lle
caracteriza, contounos moitas
historias, seguía xogando, rindo...
¡Que ben o pasamos!

No Santiago graneliano, feirante, retranqueiro, pelegrín e pecadeiro. O Santiago do restaurante Asesino
(que supera o século de existencia) de Maruja Neira,
e das súas irmás, que xa nos deixaron, Lola e Concha
Neira. O Asesino onde Lorca xunto a Valle Inclán –asiduo da casa como a súa descendencia–,e outros “persoeiros”, disfrutaron das súas viandas e tertulias, e
chuparon as súas diviñas ameixiñas que, se cadra, lles
insuflaron unha pinga da súa forza, gracia, saborio...

das súas negras, mulatas, rubias, morenas, azuis,
encarnadas, orientais, brancas, volta e volta..., deslumbrouno e, de algunha maneira, este espírito vitalista, colorista, voluptuoso, retranqueiro e coñón,
está plasmado na súa galeguísima e universal obra
pictórica.
Laxeiro deu nome a unha das tartas do Asasino. Saborée, cólmese da Tarta Laxeiro, pura arte da mellor
Galiza Sacramental, do mellor e ecuménico Santiago
de Compostela Tropical.

O Asesino tamén do gran pintor galego Laxeiro de
Lalín, xa falecido, que contaba alborozado en entrevistas, en numerosas publicacións, que “follaba todo
o que podía e máis”, que “o pasaba en grande co
tema do manubrio, o cocido, a cachuchada, a polvada, a laconada, a mariscada, o palleiramen biunívoco, os néctares divinos levitadores, a farra, o traballo
de pinceis...”

O Asesino do Licho e o seu irmao a Súa Serenísima
o Principe Galin, do gran Montero (Jose Florencio,
Antonio Carlos, Federico Rodríguez Montero e Valladares, nobre de moi nobre familia de Ourense e Portugal, profesor, historiador, experto en heráldica,
apaixoado guía-poeta sui generis das pedras e noites compostelás), de Isabel Escudero (crítica de cine,
profesora, coplista desaforada, entusiasta, musa de
Althusser, gypsy, desmelenada),Agustín García Calvo
(ao que Isabel Escudero súa “compañeira – discutidora” chama “Júpiter”, promotor empedernido de

Con tantos galegos, Laxeiro, no seu día, emigrou da
súa aldea a Cuba e andivo por eses mundos de deus
e do Demo – “Deus é bon mais o demo non é malo”.
O descobremento da exuberante natureza cubana,
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José Luis Mari Solera. Deste gran
amigo, irmao da ialma, poeta,
rapsoda, médico, catedrático,
excelente profesor, finísimo
conferenciante, tertuliano,
cantante, gaiteiro, cociñeiro
(no Asesino...) e ocarineiro,
enamoradeiro, artista paseante,
personaxe, impresión, paisaxe e
paisanaxe de Santiago de
Compostela.

os amoríos á luz e á sombra do sol e da
lúa”. E tal como está o pano político, o
universitario, cultural, artístico e intelectual actual (moi domesticado, comprado,
subvencionado, funcionarizado), entre
outros panos e entretetiñas, moitísimo
máis, querediños, moitísimo máis...
Apollinaire, na viaxe ex profeso,“everything included”, cunha panda de poetas, bohemios, vagamundos, encheiros... non menos puntiagudos, nun periplo organizado polos “Amigos das boas salsas” de
Compostela e a discoteca Le Palace de Paris para
“fraternizar o Cabaret des assasins de Montmartre
co Restaurante Asesino de Santiago de Compostela”, despois de degustar a suculenta carne asada
de Maruxa, Lola e Concha, rioxiña vai rioxiña ven
(non só de Albariño vive o home, ¡bebe deus! Cunha botella de viño, nas santas e menos santas peregrinacións, alégrase o Camiño), deixounos estos
brotes “pour Saint Jacques de Compostelle, pour
les cuisses de la Lune et pour Lorca”: “Chove en
Santiago / nas noites escuras / camposanto de estrelas / bailan as virxens / trema a terra / Santiago de
choiva e paixón / Santiago do vergallo / Santiago
do carallo / Santiago de púrpura e comunión /
Compostela de luxurias / Compostela de angurias
/ Compostelas de lulas e de holoturias / de nécoras e de penurias / Romaría de corpos ateridos /
Romaría de corpos transidos / Romaría de mortos,

tertulias en cafés, casas de comidas e onde salte o
coello, a lebre..., catedrático de latín “malgre lui”, ji,
ji, ji; copleiro, emperequitado, escritor, poeta, filósofo, lingüista, autor dunha extensa obra e de cancións
coma “Libre te quiero” que cantou racialmente a folclórica María Jiménez –cando se movía ¡como se
movía, miña madriña! sen dúbida a mellor versión–,
escribidor, dialéctico e charlista infatigábel...), de
tantos e tantos... O mellor Santiago deste e outros
restaurantes, tertulias, casas de comidas, cafés, bares,
tabernas de tazas e verberechos, espacios, rescoldos,
currunchos... libres, tasqueiros (non fai moito constituimos a “Coordinadora en defensa da taza e da súa
veltanchaung”), tapeiros, polveiros, pementeiros,
parrandeiros...
Xa o dixeron, e moi ben, Buñuel, Machado, Revel
and Lorca and Currinchi and Carrancholas “The Spices Poets-Os Poeta Picantes”:“A Universidade, a cultura de verdade da boa, está, pasa, tamén polos cafés,
polas charlas e polo canto, polas verbenas, as loitas
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E o pintor Jesús Corredoyra, deslumbrado polo
lume lorquiano, oscurisimamente, cunha negrura
excitante no seu pincel, pintabao todo pour Lorca, mentres o pintor Doro de Santiago cheo no El
42, cagábase en todo, e o elegante pintor ourensano-picasiano Quesada da banda de Acisclo Manzano e outros ourensanos, cunha colorista camisa
tropical, cheo no Azul declarábase rixosamente a
Dona Carmiña.

de mediopensionistas e de vivos”. Lorca, despois
do seu paso por Galiza e Santiago, despois deste
intercambio golfo con París “todo incluido”, escribíu a triloxía:“Santiago infiel de los Caminos Peregrinos, de los Caminos Pervertidos”,“Santiago de las
noches prohibidas, de las noches bárbaras, de los
amores sacrílegos”, “Santiago de los amores santísimos de San Pirlipimpín y San Pirolampio”. Lorca
namorado, encoñado con varios galegos aos que
pretendía, ao son da gaita erótico-festiva da xovencísima e alegre gaiteira nabokoniana ourensana
Cristina Pato, co pelo verde, saltando e deixando
entrever pola súa camiseta hippy, os seus redondos, disparados e proporcionados peitos, movéndose e xogando perversamente con todo o instrumental..., co punteiro ben embocado, o fol, o soplete, o roncón... ao ritmo de “Tolemia” (Lorca, na súa
viaxe a Galiza visitou o manicomio de Conxo e
falou cos internos), deixou escrito:“Foi a noite de
Santiago, nos rueiros pervertidos / cantaba a gaita
/ sentíamos o corpo / soñaban os desexos / ardían
os peitos / despertábamos os membros durmidos
/ e abríronsenos de pronto / como xacintos encendidos / Os almidóns da cama / sonaban nos nosos
ouvidos / como pezas de seda / rasgadas por mil
coitelos / quitáronnos as garabatas / Quitáronnos
os vestidos / os cinturóns de revólver / os catro corpiños / Nen nardos nen caracolas / teñen o cutis
tan fino / nen os cristais con lúa / relumbran con
ese brilo / Os muslos erizábanse / como cervatillos
sorprendidos / a metade cheos de lume / a metade cheos de frío / Aquela noite corrimos /o mellor
dos Camiños / como demonios alados / como
demonios montados / como anxos perdidos / como
gaiteiros enfurecidos / sen bridas e sen estribos /
Neste Santiago Infiel / quixen os plátanos verdes /
quixen os pementos verdes / quixen as mazás verdes / quixen as rosadas, as moradas, as douradas, as
encarnadas... / quíxenas todas, quéroos a todos / as
roxas, as amarelas, as brancas, as apaisadas / as campurrianas, as híbridas, as reventonas, as alimonadas... / Neste Santiagos Infiel das froitas bíblicas /
do mellor dos Camiños / do froito proibido / neste Santiago Infiel de Camiños Pervertidos / de
Camiños Pecadores / de santos e santísimos amores / goce dos froitos nobres / de Pilatos a Herodes
/ dos froitos verdadeiros / dos froitos galegueiros
/ dos froitos de palleiro / Neste Santiago Infiel de
Camiños Perdidos / puxen a mao nas fendiduras
santas / besei os Santos / abracei o Apóstolo /
toquei as gaitas / metinlle o dedo no cú ao Anxo /
quíxenas todas, quéroos a todos...”.

... e o elegante pintor ourensano-picasiano
Quesada da banda de Acisclo Manzano e
outros ourensanos, cunha colorista camisa
tropical, cheo no Azul declarábase
rixosamente a Dona Carmiña.
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no, e de aí o monte de Guillade coñecido coma Gorguillón, unha terra de moita humidade.

e GANDARA, prerromano témo-las gándaras, e cun sufixo despectivo a veiga
coñecida coma Gandarela.

A Granxa, unha terras de cultivo, provén de GRANUM, grao, que deu *GRANICA, de aí o grange francés e a introducción do galicismo coma granxa.

Do hispano árabe GUILLA, que en castelán deu guilla para nomear unha colleita abundante e non se
coñece en galego, témo-lo barrio Guillade e a veiga Guillín. O primeiro é o barrio máis alto de Filgueira; conta con varias casas aínda que a maioría
sen poboación, pero abundante gando, xa que
algúns dos seus habitantes comercializan co leite
das vacas e coa carne dos años. En tempos houbo
tamén unha escola.

De HORTUS provén a horta, e de aí a veiga Horta
do vello (VETULU> vello) e unha leira na estación
dedicada ó cultivo chamada Hortiñas.
Do grego EKKLESIA temos en latín ECCLESIA, de aí
igrexa e Igrexario para denominar ás veigas e casa
propiedade do cura, situadas no Rego, ó lado da igrexa, de grande extensión e coidadas por uns veciños.
Da base prerrománica lam-, que dá en latín lama,

GURGULIONE, co significado de fauces e borbollón,
deu en latín tardío GURGA para chamar a un panta43
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O río Paizás.

témo-lo monte con moita humidade e numerosos
regueiros, a Lama, onde hai unha grande casa abandonada e un pombar que se cre que foron propiedade duns monxes. Do mesmo derivado témo-lo
terreo coñecido como Lameiro e o monte en Guillade coñecido como Lameiro de tres boas (TRESTRIA> tres, BONA> boa).

Unha das casas dos Carballás posuía unhas terras
e viñas chamadas concretamente Lugar dos Carballás.
Do antropónimo Caio Matio deriva a MALA MATTIANA, que en latín vulgar, coa elipse, pasa a denominarse simplemente MATTIANA e coa caída do n
intervocálico e o paso de t a z dá mazá, e a súa árbore en plural Maceiras, nome dado a un terreo dedicado ó seu cultivo.

Do persa NÂRAG deriva en árabe a NARADJA, e de
aí a froita chamada laranxa e a súa árbore laranxo.
Así é chamada unha veiga na Estación, os Laranxos, quizais por haber abundancia deles.

Do nome de persoa latino MARTINUS temos en latín
medieval Martinici, que hoxe deriva en Martiño. De
aí o monte de grande altura Martiñáns, posiblemente polo nome dalgún antigo propietario ou da
súa familia. De aí pode provir tamén o nome dado a
un monte en Guillade, Martingos, aínda que pode
derivar tamén dunha vila de Provenza chamada Martigue, onde se vestían as martigale, en castelán martingalas, unha especie de calzas para os homes.

Do céltico LAR, que deu en latín GLAREA para chamar a uns pedregallos ou cascallos, temos nomes
coma leira e leiro, e de aí os topónimos Leirós (o
plural de leiro, leiróns e dialectalmente leirós) e Leirós de abaixo (BASSU > baixo), un monte polo que
cruza un camiño.
Do adxectivo latino LONGUS, longo mais en lonxitude, témo-lo terreo de Longariñas, e de aí
pode provir tamén o nome do prado Longra, que
puidera ser tamén unha var iante de londra
(<LUTRA).

Do céltico *MEINA para designar un mineral en bruto dá mine en francés e posiblemente é a través desta vía como nos chega a palabra mina e de aí o topónimo Minada.
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O Rego.

De NOVU, novo, e SERARE, que dá *SERRARE cerrar,
e cerrada, temos o monte na Ermida chamado Nova
Cerrada.

O nome do río Miño provén, do adxectivo latino MINIU, que era de cor vermella ou de óxido
de chumbo. Por estas paraxes o río é onde dá
unhas das súas maiores curvas, facendo unha
canle complicada polo seu paso entre as montañas.

Do adxectivo ALTU deriva en latín vulgar do Noroeste ALTARIU, e de aí o Outeiro, un barrio do Cuarto do Medio situado nunha zona bastante alta.

As terras do Miranzo proveñen de MIRARI, admirar,
que deriva en MIRARE, ver, xunto cun sufixo despectivo. Estas terras son as que limitan co concello
de Ribadavia, e están cortadas pola estrada que une
as dúas provincias.

O monte coñecido coma Padrón, de gran altura,
provén de PETRA e de aí PETRÓN.
Do latín PANICIUM deriva PANICI e de aí o cereal paínzo, que dá o nome ó río Paizás coa caída
do n e en plural. É chamado así por ser onde
estaban os muíños onde levaban o millo e o
paínzo, e aínda que xa non queda ningún en uso
si se conservan restos de moitas construccións
que demostran que era moi importante. Este río
vai moi cheo en inverno, pero no verán tamén
leva auga suficiente para que nenos e mozos se
bañen nel.

Para o monte chamado Moxaque hai varias posibilidades. Por unha parte pode vir dun arcaico
SAMMA, secar, que en árabe arcaico dá MUSANMA
e de aí moxama para designar ó peixe seco e salgado. Esta opción non parece a máis apropiada
por ser terra de monte non de mar. Por outra banda pode provir de MUSCILLA, que dá muxica e
moxena, aínda que cunha terminación un pouco
estraña.Tamén do xaponés MOE KUSA, unha herba para queimar, que deriva en mókusa e de aí
moxa. En todo caso non está moi clara a súa procedencia.

O monte Pallón é un aumentativo de palla, que á
súa vez provén do latín PALEA, e quizais fora aquí un
bo terreo para recolle-la palla.
45

~

Muíño no río Paizás.

Do céltico *PENN-/*PINN- que significaba
rocha, alto ou cerco, dá Pena, unha veiga da
Estación.
Do céltico expresivo *BECC-/*BICC-/*PICCque nomeaba a unha punta, témo-lo monte
da Picoña, de grande altura e rematado en
punta.
Do mesmo céltico ou de *PICC- , máis outo
(<ALTUM) hai o monte dos Picoutos, e de aí
pode derivar tamén a veiga A Piñeira, aínda
que o máis probable é que proceda do PINU
que dá piñeiro e o seu feminino piñeira.
PILA, en latín, pode ter varios significados.
Coma piar ou columna, coma recepente grande de pedra para contar auga, é dicir, unha especie
de rocha con buracos ou como pedra natural. De aí,
coa caída do -l- intervocálico, deriva o Pío, unha veiga cultivada ó lado da estrada.

Do latín VADU para designar un vado deriva en vao
e de aí o monte chamado Para do Vao.
De PECTRA e FICTA (pedra afincada nun terreo)
temos pedrafita e de aí a terra coñecida coma
Parafita.

Do animal PALUMBA temos en latín vulgar PALUMBARE ou PALUMBARIU, e de aí o monte Pombar.
Hai varias pontes en Filgueira, algunhas delas romanas, como a Ponte do Agro, Ponte das Cabras
(CAPRA >cabra), Ponte da Estación, Ponte de San
Xosé, ó lado da capela e Pontellón (< PONTICULU), no parte do Agro que limita coa vía. Unido a
pontillón, que son poldras con laxes ou trabes de
madeira, temos Por arriba do Pontillón de Barxeles.A ponte sobre o río Miño non ten nome específico, a pesar de ser a máis importante.

Un derivado de PETRA é PETRANEU, construído de
pedra, que dá O Paraño, unhas terras situadas entre
o Souto e as vías do tren.
De PALATIUM, palacio ou mansión señorial, temos
unhas veigas en Guillade chamadas Pazo de Arriba, quizais alí houbo unha casa e familia importantes.
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Ovellas
na Estación.

De QUINTUS-A-UM, a quinta parte dun terreo, temos
QUINTANA e QUINTANU para referise ó que está en
quinto lugar, e de aí a veiga Quintas e a viña de Guillade Quintiña.

De PORTUS, que é un paso ou porto, temos porta
e portal, o terreo Portal da Oliveira (olivo> oliva
> oliveira) e a viña Portal do Souto. Tamén de aí
o monte Porto Pousadas (PAUSARE > pousas >
pousada).

A terra de cultivo Quiringosto é un nome estraño que pode ter diversas procedencias. Por un
lado temos que de ANGUSTU temos angosto,
estreito, pero o problema preséntase na primeira
parte da palabra. Pode vir de grego KHEIR, man,
que deu o prefixo quiro, aínda que non ten moita explicación nun topónimo. Pode provir da
interxección quiro, empregada para chamar ós
porcos, ou incluso do canto do galo quiquiriqui.
Calquera destas dúas últimas parecen máis apropiadas vendo que é unha terra na que abunda este
tipo de animais.

Dese PAUSARE co sentido de parar, cesar ou descansar, temos as pousas, que eran leiras medievais ou
casas de campo, e que deu a Pousa, un barrio habitado que queda nun baixo.
Do latín PUTEU témo-los montes Pozas, Pociño,
Pociña, todos eles con pozas comunais das que os
veciños reparten a auga segundo o día que lles
toque, e o terreo de cultivo Pozo.
De PRATUM temos Prado, hoxe montes situados en
Guillade que un día deberon servir coma pasto.

Do latín RAPU temos RAPHANUS e de aí rábano,
co paso do p a b, e aínda que sexa tratado coma
un castelanismo e hoxe se prefira ravo, vemos
que está totalmente integrado na nosa fala, coma
o demostra o topónimo Ravancho, un monte
posiblemente outrora dedicado ó cultivo de
ravos.

O monte coñecido como Queimadiña, provén
de CREMARE, en latín queimar, unido a KAIMA, en
grego calor e queimadura. De aí deriva a queimada para chamar a un monte para semente de centeo ou trigo, e en diminutivo o nome que nos
ocupa.
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Coa caída do d intervocálico de RADIU temos raio
e de aí os Raios, nome dado a unha veiga do Agro.
Do verbo RADIARE, derivado do substantivo anterior, temos raxar e Raxeira, un barrio con só unha
casa habitada que está por riba de San Xosé.

De RIVALE, temos real e por pechazón do e átono
as veigas e o barrio do mesmo nome Rial.

De REDONDO vén a veiga Redonda e a terra
Redondos.

Hai un barrio da Estación chamado Rochela, de
rocha (< ROCK).

Do céltico *RECU para chamar a unha fenda deriva
RECARIU, RECATTU e regato, así coma o Rego, no
Cuarto do Medio, onde está a igrexa, a casa do cura,
unha tenda, aínda que ata hai uns quince anos eran
dúas tendas e dous bares, e algunhas casas. Alí está
tamén o Regueiriño, a praza da aldea, cun palco de
música, bancos, cruceiro, unha fonte,…e o Regueiro, nome dun pequeno regato que vai bordeando
esta praza. Nos Casás hai tamén un pequeño regato
chamado Regueiro dos Casás.

Do gótico *hrops que significaba gloria, honra, temos
*rodinus no latín medieval coma nome persoal que
deriva en Rodín e de aí Rodo, nome co que se coñece unha veiga.

De RIPA, beira, coa sonorización do p a b, témo-lo
barrio Riba na Estación e a veiga Ribas.

De ROMANUS-A-UM hai un barrio coñecido como
Romano, o que demostra claramente antigas poboacións.
A árbore coñecida como salgueiro, do SABUCU, que
en latín tardío deu *SABUCARIU logo SALICARIU e
finalmente a forma actual, temos un monte cunha
poza coñecido como Salgueiriños no que abunda
esta árbore. De aquí provén tamén o nome da fonte
a Salgueira.

Do substantivo REX-REGIS, o rei, temos REGALE,
REALENGO e Reguengo en Guillade, que puido ser
unha antiga propiedade dun rei ou dunha familia
importante así chamada.
Dese REGE que deu REGNATU, reinado, e REGNARE, reinar, derivou tamén en REGINALDU e nos Reinaldos, unha zona da parte baixa do Cuarto do
Medio onde é o espacio recreativo.Alí hai uns columpios, un campo de futbito, estase construíndo unha
casa cultural e un amplo campo de terra. Nesta zona
é onde dende hai uns anos faise a festa e a semana
cultural a primeira semana de agosto, pois antes facíase un ano en Guillade, outro no Regueiriño e outro
na Estación, polo que se decidiu unificar para que
non houbera problemas. Organízanse talleres, xogos,
sardiñada, baila o grupo de baile galego, chocolatada, veñen orquestas,…Todo isto é posible gracias á
comisión de festas e á asociación xuvenil “Xolda”,
que é tamén a encargada de organiza-la romaría de
San Xosé e diversas excursións e actividades ó longo do ano.

Do preindoeuropeo *MOR, pedra, temos Morán, que
unido ó sanctu dá o monte coñecido coma Santo de
Morán.

De RECITARE deriva recitar, rezar e de aí o monte
coñecido coma Reza.

Hai varios derivados de SALTUS, que era un paso
estreito, unha rexión forestal, un bosque, unha selva

Do adxectivo SICCU-A temos Seco, un monte que foi
terra de cultivo situado en Guillade.
De SUBER deriva *SOBER, *SOBERALE, *SUBERANCIA, *SOBEROSO en latín vulgar, SOBROSU e finalmente sobreira, a árbore, ou Sobreiro, unha veiga
do Souto. De aí, unido a un nome propio temos
Sobreiro de don Casiano, para designar un terreo
en dous chanzos.
Do prefixo so- máis calcar obtemos a palabra socalco para designar leiras en varias alturas, e de aí o
monte coñecido coma Socalco do Regueiro.
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ou un desfiladeiro, que deu SAUTO e de aí Souto,
un barrio do Cuarto do Medio limítrofe cos Carballás e Casás, de bastantes casas e poboación.Tamén
Soutiño, Souto Grande e Souto de Marán
(*MOR> morán > marán ou nome propio), para chamar a diversas zonas dentro do barrio.

O monte coñecido coma Uzal provén de ULICE, que
deu a uz, ou urce, ou uce ou breixo.

Do prefixo sub, debaixo, máis rego, témo-lo Surreiro, un barrio da Estación bastante poboado.

De (I)BAI, río derivou en preindoeuropeo a BAI-KA,
ribeira e de aí Veiga.Así témo-la Veiga do Padriño
(PATER > PATERNUS > PATERNINUS> PATRINIANUS > Padriño), e Veiga da Viña.

Do latín VALLE derivou en val, e de aí a carballeira Val dos Carballos e o terreo coñecido como
Valiño.

Do latín TABERNA hai un barrio coñecido como
Tabernas, con varias casas, e parece que foi importante pois había unha escola.

Do latín VINEA está o barrio da Viña, no Cuarto do
Medio, con casas habitadas e terras de cultivo.Temos
tamén unha veiga na Estación coñecida coma
Viñáns.

Un topónimo pouco evolucionado do latín TAXU
que derivou no teixo, é o monte de Guillade coñecido como os Taxés, que dá mostra da súa vexetación.

Do verbo VIDERE, ver contemplar, en participio
pasado,VISU, obtemos Viso, un monte elevado e con
vistas.

De TERRA e SIGNUM, sinal, témo-la veiga de Guillade coñecida coma Terra do Sino.
Do substantivo TEGULA, tella, obtemos en latín vulgar *TEGULARIU para denominar un sitio de tellas.
De aí danos tegleira e telleira, aínda que con pechazón do primeiro e polo que pasa a Tilleira, unha veiga da Estación.
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Organologia
Pandeireta,
pandeiro ou adufe
José do Pico Orjais

H

ombostel e Sachs basearam-se no modo como
os instrumentos produzem o som para elassificá-los cm
quatro grupos básicos: idiofones,
membranofones, cordofones e
aerofones. Os dois primeiros
constituem o grupo que comummente chamamos percussão.
A pandeireta define-se como um
instrumento unimembranofone
de percussão direita. Dado que o
aro tem ferrenhas que ao tocar
produzem som, a pandeireta
poder-se-ia incluir também nos
idiofones de agitamento.
O pandeiro é um instrumento
bimembranofone de percussão
direita.
Um dos primeiros vestigios para
fazer uma breve história destes
dois instrumentos atopamo-la
nos estudos etimológicos:

António Geraldo da Cunha diz
que o termo provém do castelhano pandereta e que
aparece no sec. XVI na
forma pâdereta.
No castelhano
documenta-se
p e l a p r i m e i ra
vez em 1330 no
Libro del Buen
Amor com o
sufixo moçárabe
-ete:
“Dulce caño entero,
sal com el panderete
com sonajas de açofar
façem dulçe sonete”
Este dado, além de ser o primeiro testemunho, também é importante pela informação que dá
sobre o material com que se elaboravam as ferrenhas (açofar =
latão).
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Pandeireta

Em 1582 segundo documento
apresentado por José Figueira Valverde, num festejo do Córpus em
Compostela, saía em procissão a
“Cofradia de los tecelanes, con su
danza de veinte mozas, con sus
panderetas y adufes, muy bien
compuestas”.
Contudo nos séculos XVI e XVII
o nome mais comum do instrumento deveu ser ferrenhas. Baseamos isto em documentos importantes:
-Em Notas Vieias Galicianas
podemos ler contratos que se
fazem a ferrenheiros em Noia a
19 de Junho de 1579 e em Betancos a 19 de Outubro de 1624, 27
de Maio de 1644 e 9 de Junho de
1645.
-Nos vilancicos galegos, usa-se
frecuentemente ferrenhas e não
é até quase 1800 que se empregará pandeireta (sufixo -eta).
Ainda em Pintos podemos ler em
A Gaita Gallega:

E mulheres que cantando
E castanholas mexendo
Se espotricam com as ferrenhas
Repenicam o pandeiro.
Ferrenhas era uma metonimia de
pandeireta, nomeando a parte
pelo todo. Embora a definicão
que de ferrenhas nos proporciona Inzenga nao pareiça corroborar isto:“usam um género de instrumento acústico. Chamado
pelos galegos ferrenhas e em
Castela sonajas, muito parecido
ao sistro que usavam os sacerdotes de Isis”
O primeiro documento que o
dicionário Vox dá de pandeireta
(sufixo ~eta) é dum romance de
Juan Meléndez Valdés (17541817):
... y cual cm medio de todos
repica la pandereta.
Também nos diz (o dicionário
Vox) que a Real Academia Espanhola não incorpora o termo até
1884.

Detalhe de mulher tocando a mão
aberta.

Pandeireta tocada a mão aberta.
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Na Galiza a primeira referência
que encontramos é em Castro de
Neira (Mondonhedo 1771-1816)
quem num vilancico infelizmente sem datar empregara já o termo em -eta.
Depois de fazer-lhe a vénia
A gaita podes sacar
E nosoutros pandeiretas
Para foliada começar.
Curiosamente na altura há a
variante:
Depois de ver ao menino
A gaita podes tocar
E nosoutros as ferrenhas
Para logo a festa começar.
Quanto á iconologia, a mais antiga na Galiza haverá que a buscar
no cancioneiro de Ajuda.
Neste pequeno escudo histórico
não nos é possível aprofundar
questões de tipo morfológico, em
modos de interpretação, aprendizagem, etc. Só é importante
dizer que em toda a iconografia
vista, até a mais antiga, nunca a
mulher ou o homem toca com
punho, mas com a mão aberta.

Ferrenhas.

Diz que em fontes moçárabes se
atopa frecuentemente com a forma pandáir. Fá derivar do latim
tardio PANDORIUM, e esta do
grego pandurion, pandûra:“espécie de alaude de três cordas”.
Se a procurarmos no portugués,
Da Cunha diz-nos que vem do
castelhano pandero, com a mesma etimologia que a de Coromi-

Coromines data pela primeira
vez a palavra pandeiro em 1335.

Pandeireta tocada como punho.
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nes, e documentado no XVI. A
fonte castelhana encontra-se no
Arcipreste de Fita (c. 1283-c.
1350);
Las triperas le acogen tañendo
sus panderos
Caçadores de dote recorrem los
oteros.
Libro de Buen Amor

Moça tocando o pandeiro.

A fonte portuguesa talvez seja Gil
Vicente:
Em cada casa pandeiro
A gaita em cada palheiro
A cada porta um terreiro,
Cada aldeia dez folias.
Cgda casa atabaqueiro
Tambor em cada moinho...
Adufe é uma palavra de possível
origem árabe, dull, e que na
General Estoria, s. XIII, aparece
como adufle.
Também no século XIII Martim
de Ginzo cantava:
A do muy bom parecer
Mandou aduffe tanger
Louçana de amores moyreu
(...)
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Santo Isídoro, nas etimologias
nomeia um instrumento chamado pandurio e na Bíblia (Éxodo
15, 20; livro de Samuel, I, 18, 7,
Juízes, 11, 34) outro chamado
tôph.
A iconografia mais antiga na
Galiza vémo-la no tímpano da
Igreja de São Miguel do Monte
(Serra do Faro) em Chantada,
s. XII.

APÉNDICE
Em muitos trabalhos sobre a pandeireta
e o pandeiro diz-se que os dois são
exclusivamente instrumentos musicais
femininos. Isto historicamente não é
assim. Basta ver os contratos dos ferrenheiros ou o tímpano de São Miguel do
Monte, onde um homem toca o adufe.
Para quem quiser fazer um trabalho
sobre este aspecto em concreto quero
fazer algumas reflexões.
Possivelmente é a gaita o instrumento
mais sexista pois não disponho de
dados de mulheres gaiteiras antes da
época contemporánea. O violino ou a
sanfona são também principalmente instrumentos para homens, mas há documentos contra; em duas fotografias sem
data (principios de século) do fascículo
nº 8 da História da literatura Galega de
“A Nossa Terra”, véem-se duas violinistas cegas, uma delas de Mondonhedo.
Também numa gravura de Pradilha (s.
XIX) bem conhecida, vê-se uma mulher
com os olhos fechados (cega?) tocando
a sanfona, ante um grupo que come e
bebe vinho por malga. Ainda que esta
última gravura possa ser fruto da inventiva do Pradilha, está claro que o seculo XIX com períodos liberais, a chegada
do progresso e a desamortização foram
relaxando os costumes e as mulheres
puderam dedicar-se a ofícios até então
proibidos. Além disso, foi o século onde
começaram as grandes vagas migratórias e muitas mulheres ficaram sós com
os seus homens no ultramar pelo trabalho ou pelas guerras.

“ N a p a r t e e s q u e rd a h á u m
homem sentado no que parece
ser um leão deitado. Este homem
está tanhendo uma viola ou
rabel. À sua direita há uma mulher a dançar e tocando as castanholas, fazendo uma contorção
exagerada do corpo. Por cima
deles, devido à adaptação das
figuras ao espaço atópa-se um
homem tocando o pandeiro quadrado”. A Grilleira.

Antes disso parece haver uma presença
pública da pandeireta e o adufe, e outra
privada ou doméstica. As mulheres
tocam a pandeira nas “fiadas e outros
oficios da noite nas suas casas”,
enquanto o homem ganha dinheiro e
assina contratos.
Em 1782 o cónego, dignidade de Cardeal Maior da S.M.I. de Santiago, D.
Andrés Sobrino Taboada, fez ao pároco de Saiar a seguinte prevenção, que
mostra às claras qual era o espírito da
época:
“Exhorte a sus feligreses que eviten por
todos medios las congregaciones y juntas de jóvenes de ambos sexos, que son
muy comunes en esta parroquia, con
motivo de hiladas de lino y lana y frecuentes las malas y funestas consecuencias, secuela de semejantes juntas, y que
se mantienen no solo en dia sino hasta
la mayor parte de toda la noche, en que
facilitan su descanso las personas mayores, pero lo resisten los jóvenes de
ambos sexos, mezclados con la libertad
que quieren, en danzas, en juegos y en
una palabra, en lo que se les antoja,
como que no tiene freno. Opónese a la
crianza cristiana, piérdese la vergüenza
y el celo del honor, prenda del sexo
femenino...”
Também o Bispo de Mondonhedo, a 25
de Marco de 1738 dirigiu-se ao Ouvidor Decano da Audiência nos seguintes
termos:
“(... ) Para evitar estos daños ha prohibido el acuerdo, por punto general,
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que las mujeres solteras habiten por si
y sobre si, solas y que se junten a hacer
hiladas y otros oficios de noche en sus
casas, mandando que cada una viva
en compañía de sus padres o parientes o amos a quienes sirvan (... ) que
remitam a esta casa de corrección las
mujeres que con el título de bodeguras
vivem por sí solas, causando escándalo notorio por su incontinencia, extendiéndola a las damas que por su conducta lo merezcan...”. Por último se
lhes proibia às mulheres ir trabalhar a
Castilha ou ás romerias a não ser que
fossem na companhia de “esposo,
padre o pariente” e de incumplir esta
lei (5 de Julho de 1776) “las prendan
en las cárceles públicas”, e todo isto
porque são conhecidas “las pérdidas y
ruinas así espirituales como temporales, como la experiencia lo demuestra,
que estos eventos provoca, y que después de perderse el santo temor de
Dios, que es lo principal, la honra
padece innumerables desfalcos.”
Com este panorama a mulher tinha poucas possibilidades de dedicar-se a actividades músico-profissionais.
A razão para que apareçam as primeiras mulheres sanfonistas ou violinistas, como já dissemos, pode ter
sido a relaxação de costumes e a perda de poder da Igreja na Galiza
depois da desamortizarlo. Também
haveria que valorar a hipótese de que
mulheres sem valimento com a perda
da vista tiveram que ganhar a vida de
qualquer jeito. Mas isto são simples
suposições.

Fonte de Platerías
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Arquitectura popular

As fontes
e a auga
en Santiago

Texto: Dolores Villaverde
Elvira García
Fotografías: Ana Mª Freire Pérez

“... la carcajada fría
del agua, que a la pila descendía
con un frívolo, erótico rumor”.
(Antonio Machado – Soledades)

Introducción
A partires do século XVIII e durante
o século XIX, acométese un proceso de reformas urbanísticas en toda
a cidade de Santiago, que buscan
a mellora e xeneralización de
infrastructuras.
Os servizos urbanos sufrirán grandes trocos, como abastecemento de
1
augas, alcantarillado e alumeado ,
mellorando ao tempo a pavimentación existente a través do enlousado en pedra.
Dentro desta serie de mudanzas de
infrastructura, o capítulo de conducción de augas e conservación

de fontes, foi motivo de grande preocupación por ser este o único sistema de abastecimento de auga
potábel á cidade.
Este período non só destaca pola
construcción de novas fontes, senón
tamén por mellorar o servizo das xa
existentes como reflicte a documentación consultada, a través de nume2
rosos “reparos” tanto de cañerías
como das fontes, por se considerar
unha obra monumental que contribue ao embelecimento da cidade.
Santiago conta con máis de oitenta fontes públicas urbanas diseminadas polo centro dos barrios da
cidade.

A pretensión coa que nace este
traballo é a de achegarse a este
tema –a auga e as fontes– , desde un punto de vista históricoartístico centrándonos na análise
das máis representativas e coñecidas.

Fontes monumentais
Normalmente localízanse nas prazas máis importante da cidade
para cumprir unha dupla función:
abastecer e ornamentar.
Para facilitar a lectura do traballo
imos facer unha clasificación das
fontes polo seu emprazamento.

1. Cores Trasmonte, M.P.: El urbanismo en Santiago de Compostela en el siglo XIX. Universidade de Santiago, 1962. P. 11.
2. “En este cavildo se bio la respuesta formada en la contaduria, pa la carta de la diudad ser los reparos dela fuente del Franco y se conformó
el cavo con ella y lo firmó el Sor Dean según costumbre de q yo doi fee”. (Quijada Morandeira, B. J.: Las obras de la catedral de Santiago desde 1751 a 1800. Aportación documental. Diputación da Coruña, 1997. P. 106.)
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Fonte de
Fonseca

boliza á cidade ao presentar unha
serie de atributos relativos a Santiago: furna xacobea (sobre a que se
senta), estrela metálica que sostén
na mao dereita e a cartela on de se
dibuxa a cidade de Santiago que
apoia sobre o xeonllo esquerdo.
A pesares de que nos documentos
denomínase a fonte das Platerías,
pola súa ubicación, popularmente é
máis coñecida como a Fonte dos
Cabalos.
A fonte barroca, propiedade do
Cabildo, sufrirá diversas reformas
co paso do tempo, entre as que destacamos a de 1825, ano no que
Juan Pernas, artista discípulo de
José Ferreiro encárgase da imaxinería, ou a de 1841-42, que afecta ao pilón:
El veedor Anto Pérez da parte a V.
E. I. haber reconocido la bomba
de la fuente de la platería cons-

Fonte da praza do Toural.
O casco histórico
da cidade
Fonte de Platerías
Situada na praza do mesmo nome,
constrúese en 1759, Clemente Sarela ocúpase de delimitar as figuras e
remates do pilón. Máis tarde, no
século XIX, este traballo de Sarela
substitúese polo que actualmente
aparece na fonte.
Consta dun pilón circular cunha
basa e catro cabalos de pedra
apoiados nun bloco de granito que
sostén unha columna rematada nunha furna xacobea sobre a que se
senta unha muller. Esta figura feminina, para algúns investigadores,
simboliza a Fe, que tradicionalmete
se representou como unha muller cos
ollos vendados e un cálice na mao,
mentres que outros apoian a idea
de que polos seus caracteres sim58
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Fonte de
San Antón

truída de bronce y de terrage a
rosca y por esta allarse gastada
suelta el agua por su circunverencia siendo esta la causa de no
subir el agua con la rapidez que
3
corresponde...
Fonte de Fonseca
Emplazada no centro do xardín construido en 1886 na praza de Fonseca, dentro do casco antigo da cidade, esta fonte ocupou en outros tempos os xardíns do convento de clausuda do Carme de Arriba até a súa
actual ubicación en tempos do alcal4
de López Carballo nun espacio anteriormente ocupado por un cruceiro.
Presenta unha pila circular cunha
columna central con basa, fuste liso
e capitel dórico, encima, unha
estructura ovalada da que emerxen
catro caños das bocas de outros
tantos querubíns con vereras sobre
as súas cabezas, coroándoa un
pináculo rematado en bola.
Fonte da praza do Toural
Está ubicada na praza do mesmo
nome, nun lugar destacado dentro
da estructura urbana da cidade,
situado nunha posición relevante que
converte o seu recorrido nun paseo
5
obrigado moitas veces ao día .
Mándase construir polo Concello o
ano 1820 seguindo as trazas do
mestre Agustín Trasmonte.
Consta dun pilón rectangular e unha
pilastra toscana que sostiña a figura

en pedra dun guerreiro representando ao xerenal Antón Quiroga Hermida, xefe do movimento militar de
1820 xunto ao xeneral Riego, proclamando a Constitución de 1820.

decorado coa tradicional venera xacobea, indo a dar a figura do xeneral
aos almacéns do Concello.

Estaba de pé cunha lanza e escudo,
coraza, casco e un manto que a envolvía. Non se coñece o nome do escultor da figura. En 1948 desmóntase
esta figura sen saber o povo o motivo
de aquello. A explicación dada foi
que “ya no pintaba nada allí” e sustituíuse por un simple xarrón de pedra

Esta rúa descorre polo trazado do
antigo recinto amurallado que se
aproveitou para adosar a fonte.
Dá nome á rúa situada próxima a
unha das antigas portas da cidade: a Porta da Mamoa. Reconstrúese en 1840 polo concello constitucional.

Fonte de San Antón

3. A. H. U. S. Fondos do Arquivo Municipal. Libro de Fontanería. Antecedentes varios sobre fontes publicadas. 1838-1901 F. 8 r4. Nacido en Santiago en 1920 e fillo do pintor Juan Luis, foi alcalde de Santiago desde 1964 até dez anos despois (G. E. G. tomo XIX, pp.
137 e 138).
5. Pereiro Alonso, J. L.: Rincones de Compostela. Consorcio de Santiago, 1989, p. 93.
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sinxelo conxunto formado por un
plato circular moldurado que alberga no seu interior un pilar con catro
surtidores de auga que serve de
apoio a unha columna co seu fuste
coroado polo busto de Miguel de
Cervantes.
O concello muda o antigo nome da
praza polo que ten hoxe en día en
1840, a pesares de que non se
comeza a denominar así nos documentos até 1886.
Fonte da Serea
Está situada moi perto do convento
de S. Agustín, ao pé das escaleiras
que levan ao mercado, apoiada ao
longo da que foi a antiga muralla
da cidade.
En 1842, o concello, ante a desaparición do antigo pilón do Picho
da Cerca, decide construir un novo
para o que convoca subasta. Vese
obrigado a facer unha nova convocatoria ao quedar deserta a súa
adxudicación e acorda darlle un
estilo monumental.

Fonte da Praza de Cervantes

Consta dun sinxelo respaldo de
pedra sen decoración, de onde sae
a billa, e debaixo un pilón cadrado
para recoller as augas e un paso
que a eleva un pouco da rúa. Como
remate un florón.
O modelo e tipoloxía desta fonte
responden a un carácter práctico
de abastecer de augas a cidade,
cun estilo claramente decimonónico
e clasicista, carente de ornamentación, repetida nas fontes de Sta.
Clara e Porta do Camiño (das mesmas datas).

Fonte da Praza de Cervantes
Presidindo a praza que antigamente se coñecía como Praza do Pan ou
do Campo (porque alí se facían as
transacións de pan e trigo) e actualmente denominada de Cervantes.
En 1840 engárzase o pilón con
gatos de bronce, póñenselle unhas
inscripcións douradas e píntanselle
6
catro floróns . Posteriormente desaparecen da fonte as inscripcións e
xarróns que contribuían ao seu
ornato para quedar reducida a un

As augas recóllense nunha pila
con forma de media lúa para se
adaptar á rúa e ao muro, e a
pesares de que o proxecto inicial
pretendía rematar o caño cun grupo de golfiños, ao final, a comisión encargada de vixiar as obras
propón variar ese remate cunha
serea.
Ramatan por facer unha esfinxe por
valor de setecentos reais que todavía hoxe se conserva, anque moi
erosionada, formada polo corpo
dun león e cabeza humana que ten
na boca do caño polo que sae a
auga, recollida nun pilón con forma de media lúa contratado a
Ramón Búe.

6. Cores Trsmonte, M. P.: El urbanismo en Santiago de Compostela en el S. XIX. Universidade de Santiago, 1962, p. 92.
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Fonte da Serea

Fonte do
Hospitalillo
Pasou á posteridade co nome de
fonte da Serea, anque non ten
razón de ser, ao se tratar dunha
esfinxe e non unha serea.
Fonte do Hospitalillo
Na praza de S. Roque ou praza
do Hospitalillo, atópase esta fonte
de granito que antes estivo situada
na alameda e con anterioridade
na praza de Mazarelos no lugar
que hoxe ocupa a estatua de Montero Ríos.
Consta dun pilón polilobulado do
que asenta unha columna que remata de forma que re corda a os capiteis lotiformes e sostén a segunda
taza da fonte da que rebosa auga
e soporta ao tempo un cubo encima
do que se coloca o remate: unha
bola con veneras metálicas de onde
brota a auga.
Fonte de Sta. Clara
Situada na rúa de Sta. Clara, frente ao convento. Sábese da súa
existencia desde 1575, ano no
que figura un acordo entre os veciños para o abastecemento da mes61
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en ella siempre hubiese un manantial
de agua de cuyo corriente se hiba a
recoger a la fuente de la misma Puerta del Camino y tener el desaogo
que un vertedereo o conducto de la
espresada casa; con motivo pues de
habérse ultimamte reedificado la tal
fuente y no fuese del agrade de esa
qe el agua se recogiese en aquella
como antes lo hacía como va referido y ni menos habérsela dado curso
8
a otro diberso vezino.
A súa estructura decimonónica é
similar á da fonte de S. Antonio.
Está máis profunda que o pavimento da rúa e se accede a ela a través dunhas escaleiras. Ten dous
sumideiros para a recollida da
auga e dous caños de bronce por
onde sae a auga.
Na parte superior, unha estructura
cúbica sobriamente decorada con
entrepaños nos catro frentes, no
central, a inscripción que alude á
reconstrucción de 1834. Sobre el,
unha cornisa e un remate escalonado no que aparece un escudo co
cálice e a hostia e un motivo vexetal como colofón.
Fonte de Sta. Clara

ma desde a tubería que se dirixe
7
á fonte do Campo .
Presenta unha sinxela estructura
decimonónica cun abrevadero
para recoller a auga que sae da
billa situada no centro dun pilar
que decora o seu frente con dúas
pilastras entre as que se abre un
arco de medio punto, sobre ela
unha cornisa que serve de apoio a
un remate campaniforme onde se
obser van os escasos motivos
ornamentais.

Fonte da Porta do Camiño
Esta fonte atópase nunha das entradas do camiño de Santiago na
intersección das Casas Reais e o
Matadeiro.
Foi reedificada polo concello en
1834: Dn Gregorio de Fraga vezno
de la misma con la atención y respeto debido, representa a V.S. tener
suya propia una casa qe está sita en
la Puerta del Camino de esta propia
ciudad, señalada con el nº 1 y como

Pola súa localización, esta fonte era
importante para os antigos pelegríns
que chegaban a Compostela polo
Camiño Francés, xa que ao estar á
entrada da cidade, servíalles para
saciar a sede, de lavadoiro e abrevamento dos animais de carga.
Como complemento
aos edificios da cidade
Hospital Real
O Hospital Real de Santiago (actual
Hostal dos RR. Católicos) presenta
unha planta que se distribue en torno a catro patios: dous renacentis-

7. Fernández Otero, A. : As fotnes de Santiago de Compostela. Santiago, 1993, p. 101.
8. A.H.U.S. Fondos do Arquivo Municipal . Libro de Fontanería. Antecedentes varios sobre fontes públicas. 1830-1901. F. 6 r.
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tas e dous barrocos do século XVIII.
Nas trazas dos patios renacentistas, interviron un bon número de
canteiros de distinta procedencia,
fundamentalmente trasmeranos e
portugueses, entre os que figuran
Gonzalo Rey, Pedro e Diego de
Omono, Juan de los Cotos ou Jacome García a quen Enrique Egas
(que dá as trazas do edificio) enco9
menda a labra das fontes . Nos
patios do Hospital Real, hoxe
pódense ver tres fontes:
1ª. No centro do patio N. Atopamos unha fonte que todavía conserva a súa estructura primitiva
deseñada por Enrique Egas e realizada por Jacome García de quen
sabemos que en 1510 “remató en
50000 maravedís la obra de las
dos fuentes del Gran Hospital
Real”. É de dupla pila con pilón
maior de planta poligonal con
catro lados curvos, árbore pseudoabalustrada e pila superior engalonada con catro mascaróns zoomorfos, o remate de bronce supe10
rior é posterior.
2ª. No patio Sul, a fonte refíxose
posteriormente. É posíbel que Jácome García trazara a pila grande de
planta poligonal con catro lados
curvos xa que nos ángulos hai catro
animais fantásticos que se parecen
a gárgolas.
A p a r t e s u p e r i o r, d e M a t e o
López, é máis clasicista. Presenta
unha árbore central con follas de
acanto, pila coa parte inferior
engalonada e os mascaróns de
formas humanas actuando como
caños así como os bustos de personaxes anónimos asomando no
11
remate floral.

Fonte da Porta do Camiño

3ª. A última fase presenta forma de
templete circular, que se apoia en
seis columnas corintinas que sosteñen arquitrabe, unha cúpula aberta por varios vanos e rematada por
un florón.

pódese observar só unha desde os
claustros do patio. Da fonte que
estivo ubicada no outro patio, a
súa taza está actualmente formando parte dun dos xardíns situados
12
na Rosaleda.

Fonte de S. Francisco

Consta de dupla taza e está ricamente recorada con motivos florais
e mascaróns recordando polo seu
estilo as fontes portuguesas como a
13
de Caminha ou Viana.

Antigamente non era unha fonte,
senón dúas as que existían nos
dous patios do convento. Hoxe

9. Vila Jato, M.D.: A Arte de Compostela. O Renacemento. Ediciós do Castro. A Coruña, 1993, pp. 66-69.
10. Vila Jato, M.D.: “As institucións hospitalarias”. Santiago de Compostela. Edit. Xuntanza. P. 479.
11. Vila Jato, M.D.: “As institucións hospitalarias”. Santiago de Compostela. Edit. Xuntanza. Pp. 479-480.
12. Fernández Otero, A.: As fontes de Santiago de Compostela. Santiago, 1993, p. 41.
13. Vila Jato, M.D.: A arte de Compostela. O Renacemento. Ediciós do Castro. Sada, 1993. P. 107.
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Monasterio en la arqueta de Sn
Miguel para que pueda tener la elevación nezesaria la fábrica de una
fuente nueve ideada en el claustro
para dar positiva resoluzión; quedando desde luego deseosos de
que no se ofrezca inconveniente, ni
perxo que impida condescender a
esta pretensión; y dispuestos a complazer a V Rma en quanto sea de
su agrado y satisfación.
No Sor gue a VRa muchos años.
Santo y Nro Cavo a 13 de Mayo
de 1747

D.Juan Bernave Cornes
D.Jacinto Pereyra Leis
D.Joseph Valdivieso
Por los Sres Dean y Cavo de la Sta
Ap a Ygl a de S ro Sant o Unico
Patrón de Espa
Bme de Rajoy y Losda
Rmo P. Fro Miguel Mendez Abbad
14
de Sn Mn
Segue o modelo de fontes portuguesas anteriores cunha tipoloxía
común como as de viana do Castelo e Caminha que tanta difusión
tiveron en mosteiros como Oseira,
15
Poio e especialamente Celanova.
Xardín Traseiro de Fonseca

S. Martín Pinario
A fonte que hoxe centra o patio do
mosteiro, pertenceu até fai uns anos
no que o arquitecto Pons Sorolla a
trasladou á súa actual ubicación, ao
claustro veciño, coñecido como das
oficinas. Atribuida tradicionalmente
a Casas Novoa, parece que poido

ser F. Gabriel de Casas, como
demostra a súa estructura, mascaróns
e elementos vexetais que a decoran.
Hemos rezivido con todo aprezio y
estimación la de Vrma en que se sirve exponer la pretensión de tomar
en la Puerta de la Peña la misma
porción de agua que se da a ese RL

Presenta un pilón polilobulado
sobre dúas gradas, dúas tazas
superpostas nunha columna central
de decoración vexetal con caños
que brotan de figuras zoomorfas e
un remate en pináculo e bola.
Fonte de S. Xerome
Fonte que foi colocada neste patio
que dá vida a esta construcción

14. A.H.D.S. Fondo San Martín. Serie San Martín. Carpeta 66. 1747. “Sobre la obra de una fuente en el claustro nuevo”.
15. Monterroso Montero, J.M.: A Arte de Compostela. O Barroco. Século XVII. Ediciós do Castro. 1997. P. 120.
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emblemática na vida universitaria
compostelá, cando se fixo a restauración do edificio e pasou a ser
sé do Rectorado da Universidade.
A súa estructura é moi sinxela e de
escasa ornamentación, con dúas
tazas superpostas que disminuen o
seu tamaño en altura, sendo de
maiores dimensións a inferior que
recolle a auga que brota desde arriba. Coróase cun motivo vexetal
como remate superior.
Xardín Traseiro de Fonseca
Fonte de estilo decimonónico que
se sitúa nun lugar privilexiado da
cidade, o xardín traseiro do antigo
Colexio de Fonseca, sé actua da
Biblioteca Xeral da Universidade de
Santiago. Está formada por un pilón
con forma de trébol de catro follas,
xurde no centro unha columna cilíndrica cun primeiro corpo liso e o
segundo estriado que sostén unha
grande copa de onde brota a auga.
Fonte da Angustia

Fonte da Universidade
Preside o patio antes axardinado do
claustro da faculdade de Xeografía e
Historia, concorda con estilo clasicista do edificio. O seu deseño orixinal
débese ao arquitecto Pérez Macha16
do en 1804 . Presenta unha base
cúbica con pilastras acanaladas decorando con clipeos os catro frentes dos
que grota a auga. O segundo corpo
formao un pilar menos groso co seu
fuste caxeado, sobre el unha cornisa
voada e o remate: unha cúpala reamatada en bola.

Presenta un pirimeiro corpo para
recoller a auga de forma xeométrica de onde emerxe un pilar con
dous corpos: o primeiro cúbico e o
segundo con decoración vexetal
que sostén a taza de onde sae a
auga a través dunhas figuras fantásticas.

Pazo de Amarante

Sobre ela sitúase un hemisferio con
catro caños que serve de apoio a
unha figura feminina que se colaca
como remate da fonte á que lle faltan as maos.

Esta fonte é pouco coñecida por
estar dentro dos xardíns do Pazo
de Amarante, anterior sé dos Xulgados de Santiago.

Para poder observala hai que facelo desde as xanelas dos xulgados a
través da rexa do xardín de dito
palacio.

Barrios
Fonte da Angustia
Esta fonte barroca sitúase no Campo da Angustia.
Ten unha pila que podería servir de
abrevadeiro e dispón dun soporte
de dous ferros para manter os recipentes mentres se enchen.
Como a pila e baixa, presenta un
pousadeiro no muro da dereita. O
frente desta fonte presenta unha billa
de bronce por onde brota o chorro
de auga. Na parte superior, sobre
un querubín con alas extendidas atópase colocada unha imaxen de S.

16. Costa Buján, P. / Morenas Aydillo, J.: Santiago de Compostela. 1850-1950. Santiago, COAG, 1989. P. 37.
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Fonte
de San
Clemente

Esta fonte foi creada para o edificio
de S. Clemente que ao se extinguir
como Colexio, incorporuse polo concello para o servizo público, sacándoa do recinto orixinario e instalándoa no lugar da estatua de Ventura Figueroa (hoxe colocada na
escaleira que se abre desde a Ferradura até o Campus Universitario).
Até 1898 conservouse neste lugar
e nese ano o alcalde propón a
Compañía Mixta de Augas e Paseos trasladala ao punto de confluencia da estrada de Pontevedra co
Campo da Estrela. (Pénsase tamén
en trasladala ao Campo da Casa
de Compostela).

Mauro respaldada por unha grande
vieira, representado coa súa iconografía máis tradicional: home barbado, de idade avanzada que viste
o hábito da Orde de S. Bieito e
cobre a súa cabeza cun capuchón.
Leva o Libro da Regra aberto na súa
mao esquerda e apoia a dereita no
báculo abacial. Esta imaxen foi
17
esculpida por Fernando Blanco.

an un arco reabaixado. Esta formada
por unha pila granítica baixa con
dous caños, na frente da imaxen da
santa mártir de paños voados e pro18
fundos pliegues do século XVII vestida con longa túnica e manto levando na mao a palma do martirio, sobre
unha ménsula cobixada por un arco
de medio punto apoiado en dúas
pilastras lisas adosadas ao muro.

“la prensa local viene ocupándose
de cierto tiempo a esta parte sobre
la traslación de la fuente que hay
delante del edificio destinado desde
el año 1881 a Escuela de Veterinaria y cuya fuente visto instalada en
el patio del citado edificio hasta que
en cierto año muy escaso en aguas
para bien público y quizá con el fin
de evitarse molestias los poseedores
de Sn Clemente fue trasladada al
sitio que hoy ocupa, pero dejando
el sobrante de que para las necesidades de la hermosa huerta anexa
a aquel beneficio de que viene dis19
frutando sin interrupoción...”

A estructura remátase por un frontón
e unha cruz.

Xardíns da Cidade

En 1899, o pilón trasládase ao
Campo da Estrela.

Santas Mariñas

Fonte de San Clemente

Similar á de S. Mauro, atópase a poucos metros do santuario de Sta. Marina, chegando á Colexiata de Sar.

Está ubicada frente ao Instituto Rosalía de Castro, fundado polo arzobispo Juan de San Clemente para o
colexio Maior e que ao longo da
súa historia albergou diversas institucións, entre elas a Real Sociedade
Económica de Amigos do País.

Presenta unha sinxela arquitectura de
pilastras sobre ménsulas placadas con
medios círculos con gotas que volte-

“15 de Mayo de 1899
El alcalde presidente del Excmo
ayuntamiente de esta ciudad hace
saber: que la corporación municipal acordó anunciar a subasta
pública con carácter urjente, la
construcción de un pilón con destino a la fuente que ha de colocarse
en el Campo de la Estrella.

17. Yzquierdo Perrín, R.: “Dos capillas compostelanas dedicadas a la Virgen de las Angustias”. III Semana Mariana en Compostela,. Santiago,
1997. P. 69.
18. López Vázquez, J. M.: “Os tempos parroquiais”. Santiago de Compostela. Edit. Xuntanza. Pp. 25.-254.
19. A.H.U.S.: Fondos do Arqivo Municipal. Libro de Fontanería. Antecedentes varios. Sobre fontes públicas. 1838-1901. Pp. 32 r e v.
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El tipo es de 1543 pesetas y sesenta céntimos.
La subasta se celebrará en el palacio municipal el día veinticuatro del
actual de diez a once de la mañana ante la Alcaldía y con las formalidades prevenidas en el artículo 17 del R.R. de cuatro de Enero
20
de 1883.”

Fonte do
Hospital
Vello

E xa no XX colócase no lugar que
no que se vé hoxe en día, frente ao
S. Clemente e suprímense os
andéns de cantería.
A súa estructura e tipoloxía repite a
vista no convento de S. Francisco.
Fonte do paseo central da
Alameda
Situado no espacio central da dupla
escalinata que xunta o paseo da
alameda co a Ferradura. De tamaño monumental remátase cun piñón
oxival. Sostén dúas superpostas de
grande sobriedade.
Fonte das palmeiras
En Marzo de 1873 remátase a
construcción do mercado de Santiago baixo a dirección do arquitecto Manuel de Prado y Vallo, interesante por ser a intervención máis
importante que se realiza no casco
histórico da cidade nos pirmeiros
setenta do século pasado.
Cunha rúa perimetral de seis metros
de ancho delimitouse un rectángulo
de noventa e catro metros de lonxitude por cincuenta de ancho, onde se
ordearon en cinco filas paralelas catro
centos postos de venta cobertos. A
interrupción transversal das cinco filas
no seu centro deu lugar a unha rúa
descoberta cunha praza no seu espa-

zo central e fonte monumental tamén
21
proxectada polo mesmo arquitecto.
Retirada do seu emprazamento orixinal, foi colocada no paseo central da
alameda e máis tarde no seu actual
emprazamento: paseo das palmeiras,
de aí que se coñeza con ese nome. É
a única de mármore da cidade.
Presenta un pilón circular para a
recollida de auga e da parte central
xorde un pedestal piramidal con
catro medallóns aparecendo nun
deles o escudo de Galiza co cálice,
a hostia e as sete cruces. Os outros
tres medallóns aparecen en branco.
Sostén unha segunda taza rematada en bola de onde cae a auga.

San Lourenzo
Está situada na carballeira do mesmo nome, e servía para abastecer
de auga aos veciños do barrio de
S. Lourenzo.
Fonte moi funcional, cun pilón
cadrado de recollida de auga e un
pilar central de onde saen catro surtidores con remate piramidal. Non
ten decoración.
Praza de Abastos
e Hospital Vello
Para rematar con este capítulo dedicado ás fontes monumentais, quédanos mencionar a da praza de

20. A.H.U.S. Fondos do Arquivo Municipal. Libro de fontanería. Antecedentes varios. Sobre fontes públicas. 1838-1901. Pp. 76 r.
21. Costa Buján, P./ Moreiras Aydillo, J.: Santiago de Compostela: 1850-1950. COAG, 1989. P. 110-111.

67

~

fonte
das
Hortas

da del Hospital los expresados vecinos que suscriben el presente contrato acepten la proposición de trescientos escudos bajo las bases
siguientes: ...manantial en dirección
del palacio arzobispal hasta presentar un caudal permanente de
aguas potables igual en cantidad
al que tenga en el mes de setiembre
24
de Sequelo...”
A maior parte das fontes chegaron
en bon estado aos nosos días debido á constante preocupación que
existe no oitocentos para conservar
as súas fontes para que o abastecemento da auga funcionase con
regularidade.
Algunhas das fontes populares desapareceron neste século ao ser instalada a auga a domicilio. As
monumentais, sen embargo, consérvanse polo seu carácter ornamental.

Abastos e a que está na fachada do
Hospital vello (antigo Hospital Xeral
de Galiza) porque a pesares de
seren de recente construcción, chaman a atención por seren decorativas. A primeira delas amosa un
relieve cunha parella de vacas e un
par de pombas e a segunda un
grande peixe baixo un arco de
medio punto.
Fonte Popular
É máis corrente que a monumental
e atópase nos puntos máis diversos
e alonxados. Seguen un modelo
máis ou menos común: consiste nun
sinxelo respaldo de pedra apenas
sen decorar, de onde sae o caño,
debaixo un pilón para recoller as
augas e ás veces, un paso ou esca22
leira que a eleva un pouco da rúa.
22.
23.
24.
25.

A medida que o século XIX avanza, medra a povoación, e ao seren
insuficientes as fontes existentes, o
concello vese obrigado a construir
algunha máis en puntos distantes e
máis necesitados. Así, construiuse
a de Belvís en 1810, e en 1887 a
da rúa do Espírito Santo: “... falta
de una fuente de que carece el
numeroso barrio del Espíritu Santo
como de otras limítrofes que hasta
ahora se abastecían del agua
sobrante de una arqueta situada en
23
dicha calle...” , a de Pitelos, a Fonte Sequelo , a fonte do Burro (ao
final da rúa do Hórreo) que se proxecta en 1852, a fonte das hortas
proxectada en 1899: “... llebar a
cabo el descubrimiento de un
manantial de aguas que surta la
fuente que se proyecta establecer
en la nueva escalinata de la baja-

Nun momento máis recente,
seguíronse construindo fontes en
toda a cidade ao seguir abríndose prazas e parques cun sentido
estrictamente decorativo e monumental, entre elas destacamos o
proxecto de José Mª Banet Díaz
Varela para Casas Nuevas en
1964: “El lugar de Casa Nuevas
carece de servicio de agua para
satisfacer las más elementales
necesidades teniendo que desplazarse largas distancias el
vecindario del mismo para procurarse tan indispensable elemento. Para solucionar este problema y por orden de la alcaldía
se redacta el adjunto proyecto
que tiene por objeto la construcción de una fuente en el origen
del camino que va de Casas Nuevas a San Payo del Monte.

Cores Trasmonte, M.P.: El urbanismo en Santiago de Compostela en el siglo XIX. Universidade de Santiago de Compostela, 1962. P. 94.
A.H.U.S. Fondos do Arquivo Municipal. Libro de Fontanería. Antecedentes varios sobre Fontes públicas, 1830-1901. F. 320 r.
A.H.U.S. Fondos do Arquivo Municipal. Libro de Fontanería. Antecedentes vario. Sobre fontes públicas, 1830-1901. F. 90 r.
A.H.U.S. Fondos do Arquivo Municipal. Proxecto de fonte pública. 1964. Legajo 75.
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Para abastecerla de agua, se utilizará el manantial llamado de las
tres fuentes unos 850 ms en el que
se construirá una arqueta de captación desde la que se conducirá el
agua hasta la fuente por medio de
tubería Eternit de cinco atmósferas
que se estima suficiente dado el
desnivel existente entre el origen y
el final de la misma.

Santiago, Octubre de 1964.
25
El arquitecto municipal.” ... así
como outras moito máis contemporáneas como a que estivo colocada no centro da Praza Roxa e
hoxe vese no barrio de vite, así
como a que está actualmente nesa
mencionada praza, as realizadas
para o barrio de Fontiñas, a que

La fuente será de muro de mampostería coronada con tapa de sillería y el pilarote que soportará el grifo de sillería.

se pode ver centrando a praza de
Santa Uxía de Riveira en Vista
Alegre...
Antes de rematar, queremos amosar
o noso agradecemento a Ana Mª
Freire Pérez pola súa colaboración
desinteresada no labor fotográfico
que acompaña este traballo.

Fonte Sequelo

El presupuesto de la obra asciende
incluidas las partidas de honorarios
y un diez por ciento de imprevistos
a la cantidad de sesenta y cinco mil
seiscientas y una pesetas con cincuenta céntimos sin incluir la apertura de zanja ni el tendido de la
tubería que habría de hacerse por
personal de la brigada y del servicio municipal de obras. La obra se
realizará bajo la dirección facultativa del que suscribe.
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i t e r a t u r a

D. Eladio,
zume do Ribeiro
na Real Academia
Galega
Xosé Fernández Fernández

P

ara un entendemento da figura de D. Eladio
(así o trataban os seus coetáneos, e o trataremos nós en adiante) precísase, ó meu xeito de ver, afrontalo dende dúas perspectivas que estiveron presentes sempre na súa vida e na súa obra.
A primeira delas fará referencia as súas vivencias en
San Clodio (Leiro), onde pasa os primeiros anos da
súa vida zugando da natureza, da tradición, da lingua
e do modus vivendi de O Ribeiro do Avia. Elementos, todos eles, que constitúen o cerne dunha boa
parte da súa obra poética e cultural.A segunda perspectiva estará vencellada a súa estadía na Coruña,
lugar onde desenvolverá a súa actividade profesional, traballando no Concello, practicando xornalismo
e poesía, dirixindo importantes organismos oficiais
e colaborando mesmamente con institucións de
carácter humanitario. Aquí, precisamente, finará o

14-IV-1949, cando contaba oitenta e cinco anos de
idade, deixando tras de si as vivencias dunha Restauración, de dúas repúblicas e dunha e parte doutra dictadura.
Un home que don Ramón Otero Pedrayo define
como “rexo, forte, pequeneiro, valente, dreito e franco enxergar, faciana de grave legría. Baixo o grande
sombreiro de bohemio ou de fidalgo D. Eladio era un
dos primeiros que me acollía na Cruña, e dinantes
das palabras beiláballe nos ollos a pregunta”. Entre
as súas calidades, Otero destaca a lealdade, a franqueza, a enerxía e o gusto por camiñar; pois, como
el di,“xa ben andado camiñou unha serán de outono de Barbantes a Palmés por esgrevias costas e voltando por Trasalba, xa ben de noite, non apañando
o tren no Barbantiño, aprantillou deica Ribadavia”.
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Unha nenez de aldea
D. Eladio Rodríguez González nace o día 24
de xullo de 1864 en San Clodio.Alí vive ata a
súa ida para A Coruña, feito que aconteceu
durante a súa mocidade e co gallo de melloramento no porvir do rapaz.
Esta nenez porao en contacto co mundo aldeán, co vivir das xentes do campo, coas tradicións e sabenza popular. Neste eido xoga un
rol importante a familia.Tal como nos indica
o propio autor a tratar, foi a súa nai quen o
entretiña de neno contándolle contos que
prenderían no rapaz a chama da relembranza
desta vida rural que xamais poderá apagar.
Así o testemuña el mesmo no seu poema “O
puzo d´o Lago”:
Cando de neno á beira da lareira
miña nai contos vellos me contaba,
sentía que miña alma lastimeira
un misterioso arcano descifraba;
hoxe cos anos ¡ai! Coa súa carreira
me roubaron a paz que entón gozaba,
non podo aínda esquecer por máis que o fago
a relembrada tradición do Lago.

Carta do Centro cultural de San Clodio (Leiro)
solicitándolle a D. Eladio unha fotografía
para presidi-la biblioteca.

Neste contexto ribeirán do Avia prodúcese o primeiro contacto do neno coa lingua galega, así coma
a semente que fará de D. Eladio, xa medrado, un
extraordinario coñecedor do léxico rexional, dedicándolle a el longos e duradeiros anos que fructificarán na elaboración do seu extenso e completo
(tres tomos) Diccionario Enciclopédico Gallego-

Castellano, publicado pola editorial Galaxia, o primeiro tomo en 1958. O diccionario contén abundantes modismos, frases, ditos, refráns, usos e costumes peculiares de Galicia. Nel tampouco se esquece dos nenos e nenas. En relación con rapaces recolle cancións, contos, arrolos, adiviñas que agudizan
o enxeño, fórmulas de sorteo, recitados, xogos e
xoguetes; todo elo de interesante valor
didáctico, caracterizado polo baixo
custo económico, espontaneidade e
naturalidade que funcionaba no medio
rural antes de ir á escola e paralelo a
esta.Toda unha pedagoxía lúdica e lite-

Diario de principios do século XX no que
colaborou D. Eladio Rodríguez González.
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rezuma nunha boa parte da súa obra poética máis
importante: Oraciós campesiñas. Poemas como
“¡Meu Ribeiro!”, “A vendima”, “Badaladas”, “Ribeirana” e, sobre todo, “Lembranzas” (que aportamos a
continuación) o corroboran sobradamente. Di así:

ratura infantil que deixa ó autor deste diccionario a
altura dos máis grandes etnógrafos galegos preocupados pola vida e enredos dos nenos e nenas, tales
como Xoaquín Lorenzo, Vicente Risco, Bal e Gay,
Taboada Chivite e Bouza Brey, por citar algúns.
Con razón o Centro Cultural e Recreativo de San
Clodio, presidido por Serafín González, reunidos en
xunta ordinaria do 10 de xaneiro de 1933, cando
gobernaba a II República tan interesada pola elevación da cultura popular, ordenaron nomealo –con
aclamación e entusiasmo– socio benemérito en
recoñecemento da súa relación con esa Asociación,
ó mesmo tempo que lle solicitan o envío dunha fotografía para presidi-la modesta biblioteca que posúen nesta localidade.Ademais D. Eladio era colaborador de La Voz Del Labrador, subtitulado como
“Órgano de la Sociedad de Agricultores del Ayuntamiento de Leiro”; escribe en La Zarpa de Ourense
e en Noticiero del Avia, órgano do sindicato católico vitivinícola do Ribeiro, dirixido por Emilio Canda. Neste último publica unha fermosa cantiga titulada “Plegaria” cantada na novena tida en honra á
Virxe do Portal e con música do mestre Brage.

Cando m´acordo d´aqueles tempos
que de pequeño pasei na aldea
¡nai queridiña! cando m´acordo,
¡sinto unha pena!...
Bullas de nenos enredadores
que se adivirten en brincadelas,
latas da escola pr´andar ôs niños
¡santa inocencia!
Xoldas que pasan pol-o rureiro,
risas de mozas carrapucheiras,
rebuliduras de trouleiras,
contos de meigas...
Noites alegres de foliadas,
tardes de bailes ô pè da igrexa,
días de xoulas que se pasaron
De festa en festa...
Doces lembranzas dos anos mozos,
anacos vivos das eisistencias...
non sei que meigos encantamentos
pra min conservan.

Non era para menos. Dende a infancia –e amparados
os seus primeiros versos por Lamas Carvajal– O
Ribeiro estivo sempre no seu corazón e o seu zume

Certame poético de Betanzos: A lenda “O puzo
d´o Lago”
D. Eladio foi agasallado e aplaudido en moitos certames de rexas composicións poéticas, coma no
celebrado en 1887 en Pontevedra; no de Tui coa poesía “Desperta” en 1891; e en 1924 coas célebres
“Oraciós campesiñas”na Festa da Lingua Galega celebrada en Santiago. Mais, entre eles, destacaremos un
certame realizado con anterioridade a estes, foi en
agosto de 1886, en Betanzos, onde o ribeirán participa co poema “O puzo d’o Lago”, nun xurado presidido daquela por don Daniel Suárez e don Salvador Golpe, este último como secretario. Nel obtén
o premio consitente nunha pluma de prata.

Libro de
poemas
galegos
(1927).

Respecto a este pequeno lago, formado por escavacións mineiras, e situado na parroquia que leva o
mesmo nome, preto do concello de Maside, existe
unha curiosa lenda que perdura aínda hoxe e que fai
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referencia a que naquel lugar había unha cidade dos
que os seus habitantes eran ricos e orgullosos; pasou
por alí, camiño de Santiago, a Virxe co Neno pedindo pousada, que lle foi negada de malos modos polos
veciños. Como reprimenda, a Virxe, elevándose a un
monte próximo maldice a cidade con estas palabras
que o propio D. Eladio recolle no seu poema:
Se eres Lago te asolajo
con el de arriba para abajo.
E como acontece na Limia e tantas outras partes, as
augas sepultan a cidade pecadora.Vicente Risco, vinte anos máis novo ca D. Eladio, atopa relación do asolagamento desta cidade coa existente en Carucedo
do Bierzo, que aparece recollida, segundo el, co título de Lucerna in Valle Viridis, do Seudo-Turpin. La
literatura medieval.
Esta lenda, escrita en verso e premiada coa pluma de
prata no certame antes mencionado, está asinada en
San Clodio no mes de agosto de 1886 e dedicada ó
seu amigo masidán Manuel Lois Vázquez, tamén
escritor e poeta, sorprendido en 1899 por unha morte ceda, cando contaba con tan só 31 anos de idade.
Froito desta amizade entre ambos e da proximidade
de San Clodio á zona do Lago –antano pertencentes
á mesma xurisdicción–, fixeron posible a plasmática literaria desta lenda que D. Eladio coñecía
dende a súa infancia por boca da súa nai. En
contraprestación destas boas relacións, o
masidán dedícalle a el o relato costumista
titulado “A festa do San Vitorio de Maside”
(escrito xustamente uns días despois do premio de Betanzos) e o poema “O segredo a
tumba”, datado en Maside no mes de xuño
de 1887. Seguramente tamén o mesmo
Lois, animado polo escritor de San Clodio,
publica a lenda “O cruceiro de San Lorenzo” contada por unha velliña de Lentille,
na zona de Cenlle, próxima a Leiro.

Comunicación na que se outorga o premio da pluma
de prata pola composición “O puzo d’o Lago”, no certame de Betanzos (1886).

Orixinal “diploma” asinado polos
seus compañeiros de traballo da sección de Intervención do concello de A
Coruña.
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A recollida da literatura expresada a través de contos, lendas, costumes... tal como andaban espallados
polo pobo adiante, foi un empeño de moitos escritores galegos, especialmente de finais do século XIX
e principios do XX. Así, co gallo de fomenta-la participación e interese polo emprego da nosa lingua,
en 1877, convócase precisamente en Ourense un
certame poético, cun agasallo que se concederá ó
poeta que presente as mellores composicións sobre
un costume, unha lenda tradicional e un tipo galegos. O xurado presidido polo profesor do Instituto
e crego de Alongos D. Antonio Saco e Arce, autor
dunha célebre e importante gramática galega, concede o premio a “Unha boda en Einibó”,“O gaiteiro”
e “A Virxe do Cristal” (escoitada de neno á súa nai),
enviadas por Manuel Curros Enríquez. Esta última
terá como protagonistas, tamén, a Rosiña, moza de
17 anos e a Martiño, mozo de 20 anos, que prestaban servicio doméstico no Castelo de Vilanova e nos
que prenderá axiña o lume do amor tan intenso
coma tráxico foi o seu final, coa aparición da Virxe

Nomeamento de Socio de número
da Cruz Vermella.

D. Eladio catalogou as obras
da biblioteca en cuestión.

polo medio a través dunha milagreira bola de Cristal.A noticia resultou tan rechamante que chegou á
mesma capital de España e o Rei mandou construílo Santuario do Cristal.
Das boas relacións de Curros con don Eladio poden
dar mostra esa singular e senlleira foto sacada na
Coruña en 1904, durante a que sería a derradeira visita do celanovés a Galicia, mentres se ultimaban os
preparativos para a creación da Real Academia Galega, impulsados previamente dende Cuba por el mesmo e Fontenla Leal (morto tamén na Habana o 5-XII1919), de quen, en ocasión da súa morte, D. Eladio
Rodríguez González dixo: “¡Hermanos nuestros!
Cuando oigáis llenos de unción el Himno gallego,
pensad en José Fontenla Leal,a quien se debe,y rezad
por él la oración del patriotismo, haciendo propósito firme de seguir su ejemplo”. Na foto atopamos a
Curros con D. Eladio (que contaba daquela 40 anos),
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Obtención da “Medalla de Ouro”
pola laboura benéfica na Cruz Vermella.

Un home laborioso

nomeado empregado en propiedade o 20 de
agosto do 1888 e xubilado o 26 do mesmo
mes de1937. Nestes 49 anos pasa de escribente a Oficial Maior, desempeñando en
algunha ocasión o cargo de secretario interino. Os empregados de Invertención, en sinal
de boa lembranza e compañeirismo, agasállano cunha orixinal forma de diploma a cor,
manuscrito e asinado por todos eles na Coruña a 14 de setembro de 1940.A súa valía xa
estaba recoñecida moi especialmente o 9 de
agosto de 1917,data na que xornalistas e funcionarios do Concello, presididos polo alcalde D. Manuel Puga Parga, dedicáronlle un
grande e caloroso xantar. Precisamente, nese
mesmo ano publica Galicia. Guía para el
turista, redactada por encargo da Asociación
de Hoteleiros e Fondistas de Galicia e impresa luxosamente nos talleres litográficos de
Roel da cidade coruñesa.Agora ben, xa anteriormente –se ben dende outro organismo–
fora honrado coa Medalla de Ouro da benéfica asociación A Cruz Vermella (3-VII-1899), na que entrara
como socio de número o 24 de novembro de 1896,
contando con 29 anos de idade e con nomeamento de
vicesecretario; naqueles tempos en que este organismo de carácter internacional se dirixía polo Convenio
de Xenebra de 1864, Ordenanzas do Exército e Lei de
Orde Público de 1870. Singularmente, tanto na Coruña como na súa terra natal, Ribadavia e Leiro, sería
obxecto de múltiples e diversos homenaxes.

A actividade profesional e cultural do ribeirán realízase, non podía ser doutro xeito, na cidade herculina
onde reside dende mozo.Aquí gañará o sustento alternando o traballo xornalístico pola tarde (colabora e
dirixe os diarios EL Noroeste e La Mañana) co traballo no Concello pola mañá, institución na que foi

Como bibliotecario da “Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos de La Coruña”, D. Eladio, realiza o catálogo das obras (1900,e suplemento en 1907)
coa finalidade de que os socios desta entidade tivesen coñecemento exhaustivo de todas e cada unha
das obras desa biblioteca, que contaba daquela nos

acompañados de seis patrucios máis que mantiveron
aceso o galeguismo desa época acochándose na librería de Carré Aldao e compartindo tertulia neste lugar
que se chamaría Cova Céltica. Cáseque todos eles,
incluíndo a D. Eladio, se enrolarán nas Irmandades da
Fala, creadas na Coruña en 1916, e, sen dúbida, serán
os grandes propulsores da RAG.
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Foto sacada na Coruña
en 1904.
De pé: Uxío Carré (5),
Florencio Vaamonde (6),
Tettamaney (7)
e E. Rodríguez (8).
Sentados: Xosé Ojea (1),
Murguía (2), Curros (3)
e Martínez Salazar (4).

Ingreso na Real Academia Galega

seus estantes con máis de 3.300 volumes, tendo en
conta as facilidades e vantaxes que isto ten para quen
nun momento dado precise unha obra concreta.

Persoal galego académico do Instituto Hco. do Miño
a 15-VIII-1922

D. Eladio e os ourensáns Marcelo Macías, Ramón
Bernárdez, Fernández Alonso, Lamas Carvajal e Vázquez Nuñez figuran entre os corenta fundadores
da Real Academia Galega, que se ben houbo trámites e reunións anteriores (primeira sesión 4-IX1905), considérase coma data da súa creación o
ano 1906. Estaba constituída entonces por cáseque
tódolos escritores galegos do pasado século XIX. D.
Eladio, tras ser secretario previamente, ocupa o
posto de cuarto presidente de dita Institución
(ingresa o 20-XI-1926) despois de Manuel Murguía,
Andrés Martínez Salazar e Francisco Ponte Blanco,
nomeados correlativamente.

Nomes
Manuel Murguía
Avelino R. Elías
A. Noriega Varela
M. Amor Meilán
Fco. López Quiroga
Eladio R. González
E. Cortón Viqueiro
Fco. Luis Bernárdez
César Vaamonde Lores
E. Santar Guitián
Felipe Pedreira
Martelo Paumán

O autor de Oraciós campesiñas ocupará o cargo de
presidente,trala morte do discutido Ponte.Cargo que
viñan ostentando ás veces, como era o caso do seu
predecesor, persoas relacionadas co mundo mercantil e un tanto alleas á cultura galega. Por tal motivo,
non é de estrañar que desde distintos xornais, especialmente dende El Faro Coruñés, se criticase duramente o feito de que existise un artigo que fixase a
residencia da RAG en A Coruña, indicando que en
Santiago,por exemplo,capital universitaria,centro de
estudios superiores e cerne de homes de verdadeira
ciencia sería máis fácil atopar persoeiros comprometidos cos ideais desta corporación.Dun xeito pare-

Así mesmo, o escritor de San Clodio mantivo boas
relacións coa intelectualidade de alén e aquén do
Miño. Como mostra dese vencellamento entre ámbalas culturas sería nomeado socio de mérito do Instituto Histórico do Minho (1927), tamén subtitulado
“Academia de Sciencias de Portugal”, compartindo
sociedade con Leonardo Coimbra, entre outros portugueses ilustres.

cargo
socio de mérito
socio efectivo
socio correspondente
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Data ingreso
16-XI-1921
24-VI-1917
28-II- 1921
18-III-1922
“
16-VII-1922
15-VIII-1922
“
“
“
“
“
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ren, y además, carece de aquella independencia
necesaria para imponerse cuando las circunstancias
así lo aconsejan, y es lástima, porque sería un presidente insustituible”. Endebén, dende medios galeguistas coma A Nosa Terra ou El Pueblo Gallego era
ben recibida esta designación, posto que se tiña
sobradamente probado o seu amor a Galicia, o seu
enxebrismo, así como un fecundo e notable labor
nas letras galegas.
Curiosamente, tralo seu pasamento, a súa vacante
era ocupada polo ilustre avogado ourensán don
Sebastián Martínez Risco, que sería o encargado de
traslada-la sede da Real Academia á vella e actual rúa
de Tabernas, número 11, encravada na Cidade Vella
da Coruña, que foi doada pola filla de dona Emilia
Pardo Bazán, compartindo edificio co museo que
leva o mesmo nome da escritora.

Correspondencia con Marcelo Macías
Polos cargos que ostentou, especialmente pola súa
pertenza á Academia, D. Eladio mantivo unha nutrida correspondencia epistolar. Na Fundación Penzol
de Vigo custódianse celosamente os máis de 48
manuscritos, se incluímos cartas e minutas, que
corroboran o seu contacto coa intelectualidade
galega e destacados persoeiros do seu tempo. A
maioría desta correspondencia fai mención a nomeamentos e actos da RAG, así como a suxerencias
sobre quen debe ou non formar parte de dito organismo. Entre estas atópase a correspondencia mantida con Ramón Cabanillas, con quen compartira
acto na entrada do cambadés na Academia en xuntanza celebrada en Mondariz no ano 1920. Mostra
desta amizade, dedícalle D. Eladio o poema “Carro”,
a similitude doutro que Cabanillas publicara anteriormente.

Residencia actual da Real Academia Galega
na rúa Tabernas (A Coruña),
compartindo edificio co Museo Emilia Pardo Bazán.

cido opina Víctor Casas dicindo que a medida que
foron quedando vacantes, cando se debía aproveitala ocasión para ir introducindo xente nova capaz de
dar novos impuslos, faise todo o contrario, dándolle
entrada a señores inéditos en cousas galegas.
D. Eladio disputaría a aspiración ó cargo, entre
outros, cos candidatos D. Evaristo Martelo Paumán,
o señor Estrada Catoyra e Pérez Barreiro. Dende o
xornal antes indicado, era visto deste xeito: “Don
Eladio Rodríguez González hoy secretario de la Academia, es sin disputa el candidato de todos, como
el primer poeta costumbrista y descriptivo de Galicia, periodista de abolengo y entusiasta de la literatura regional, autor de un diccionario en el que trabaja hace quince años, pero el señor Rodríguez y
González con una modestia que lo ensalza comprende que, por excesiva benevolencia no sirve
para mandar, pues todos obtienen de él lo que quie-

Precisamente co gallo desa xuntanza o ourensán
Benito Fernández Alonso escríbelle a D. Eladio unha
carta datada a 8-IV-1921 exaltando o discurso pronunciado por el nese acto –non desmerecendo ó de
Cabanillas–, ó mesmo tempo que lle agradece o
envío de “A Saudade” e lle dá algunha opinión sobre
os partidarios do galego clásico nas posturas mantidas cara a unha posible normativización lingüística
Outra correspondencia está dirixida a Amor Meilán,
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Fco. Asorey, Bonome, Bustamante, Cabeza de León,
Emilio Canda-Hijos,Vicente Casanova, Augusto Mª
Casas, Antonio Couceiro,
Pérez Constanti, Antonio
Rey Soto e un longo etcétera máis.
Sen embargo, destacamos
moi especialmente, pola
referencia que ó círculo
cultural ourensán se refire, a relación mantida con
don Marcelo Macías. O
crego, de raizame ourensá, escríbelle unha carta
datada o día 8-IV-1921
con cabeceira de “El Delegado Regios de Bellas Artes. Orense” na que lle di
que:“Seguiré plumeando, sobre todo en el Boletín
de esta Comisión de Monumentos, fundado por el
malogrado Arturo V. Nuñez, Benito F. Alonso y yo,
hace 23 años”.

Correspondencia de R. Cabanillas a
D. Eladio dende o Balneario de
Mondariz.
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“Tiene V. Razón [D. Eladio]. Su muerte ha sido
unha lamentabilísima desgracia. Los estudios
históricos regionales han perdido un eminente
e infatigable cultivador, esta Comisión de
Monumentos, un miembro meritísimo y, hoy
por hoy, insustituible, Orense un gran ciudadano, dotado de toda clase de virtudes cívicas,
y nosotros, los que nos honrábamos con su
amistad, un amigo leal, cariñoso y bondadísimo. Orense aun no ha puesto una simple lápida en las casas en que vivieron Lamas Carvajal y Arturo Vázquez, no obstante habérselas
dedicado a varios escritores. Veremos si, como
espero, rinde de este modo tributo de admiración a los tres.”
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ELADIO
RODRÍG U E Z
GON ZÁLE Z:
O Home,
a Obra,
a Te r r a

I. O HOME

Clodio González Pérez
Fotografías do autor

los Paternos Antonio Rodríguez y Bernardina
López, Labradores, y naturales del dicho San
Lorenzo; y los Maternos Juan González y Manuela González labradores, y naturales de esta Parroquia. Se le puso por nombre Eladio: y fueron sus
Padrinos el Abuelo Materno, y Joaquina Martínez
labradora casada y natural de esta Parroquia, a
quienes advertí el parentesco espiritual y mas obligaciones, que por el Contraen.Y para que conste
espedí y autoricé la presente partida en el Libro
de bautismos de esta Parroquia, que firmo con el
padre del niño a veinte y siete de Julio de mil ochocientos sesenta y cuatro.

DE SAN CLODIO Á CIDADE DA CORUÑA
Eladio Rodríguez González naceu no lugar da Ponte
da parroquia de Santa María de San Clodio do Ribeiro, concello de Leiro, o 24 de xullo de 1864:
En la Parroquia de Santa María de San Clodio,
correspondiente a la Provincia y Obispado de
Orense, a veinte y siete de Julio: yo Dn. Ramón
González Cura Ecónomo en esta Parroquia, bapticé solemnemente, y puse los Santos Óleos a un
niño, que digeron había nacido el veinte y cuatro
antecedente a las doce de su dia, hijo natural de
Camilo Rodríguez, soltero, labrador, natural de
San Lorenzo da Pena, y de Agustina González, soltera, natural de esta Parroquia; siendo sus Abue-

Camilo Rodríguez

Ramón González

1

Foi, por tanto, fillo natural de Camilo Rodríguez, veciño da parroquia de San Lourenzo da Pena (Cenlle),
e Agustina González, da de San Clodio, ámbolos dous
solteiros e labregos.

1. Arquivo Histórico Diocesano de Ourense: parroquia de Santa María de San Clodio, Libro de bautizados, 1853-1872, f. 79.
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El Padre Samuel Eiján es una evocación viva
de mis lejanos años juveniles. Nacidos ambos
en la parroquia de San Clodio, en el corazón
del admirable e incomparable Ribero de
Avia; bautizados –con la anticipación de
unos doce años por mi parte– en la misma
pila de aquella iglesia conventual, que tiene
para cuantos en ella hemos rezado de niños
no sé qué irresistible encanto, y no acierto a
decir qué divina y misteriosa atracción;
alumnos de la propia modesta escuela de primeras letras que se hallaba establecida en
una de las dependencias del vetusto y entonces casi deshabitado convento de nuestro
pueblo, y en la cual tuve la osadía –¡oh atrevida e inconsciente inexperiencia de los dieciocho años!– de ejercer de maestro sin título y sin mérito alguno para ello...
Y así, a través de las distancias geográficas
–porque entre el Padre Samuel y yo no han existido jamás distancias espirituales –pude ver
cómo el aprovechado e inteligentísimo discípulo del inexperto joven erigido en maestro por
casualidades de la vida, estudiaba fácilmente
el Raimundo de Miguel en la clase de latinidad
del convento de San Clodio, entonces como ahora al celoso cuidado de los frailes benedictinos,
allí donde años antes el pretendido educador de
la infancia no había podido pasar del Musa
2
musae...

A Ponte: solar onde estivo a casa
de Eladio Rodríguez.

Os primeiros anos pasounos como outro calquera
rapaz ribeirao de humilde familia, pero sendo aínda
neno, a petición dun tío materno que estaba establecido na Coruña, trasládase a esa cidade, asistindo
a unha escola situada no Campo da Estrada. Descoñécese o motivo, pero o caso é que ó chegar á adolescencia decide volver para San Clodio, onde o
achamos ós dezaoito anos dando clases particulares
a varios rapaces da zona, entre os que estaba un
natural da mesma parroquia chamado Samuel Eiján
Lorenzo (que nacera e vivía nun pazo que queda
por detrás do mosteiro, mesmo na orela do río de
Riobóo), que chegaría a disfrutar de diferentes cargos na orde franciscana, sendo tamén o autor da primeira gran historia do Ribeiro e, en particular, da
súa capital: Historia de Ribadavia y sus alrededores (Madrid, 1920):

Destas palabras deducimos que Eladio Rodríguez
debeu asistir durante algún tempo a unha pasantía
que fundaran tres cregos no entón abandonado mosteiro o ano 1885, pero de facelo tivo que ser por
pouco tempo, pois no mes de setembro de 1887 xa
residía na Coruña, levando esta data o poema “Na
cibdá”.Axiña entra a traballar na redacción do xornal herculino La Mañana –do que anos despois
chegaría a ser director–, pero como a remuneración
non debía ser moi grande, empeza tamén como
escribente no concello coruñés, do que pasaría a ser
funcionario o 20 de agosto de 1888.
Intégrase de cheo na vida cultural e social coruñesa, dedicándose ó xornalismo, á poesía e á lexico-

2. EIJÁN LORENZO, Samuel: Franciscanismo en Galicia, Santiago, Tip. de “El Eco Franciscano”, 1930, pp. VII-VIII.
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San Clodio do
Ribeiro: ábside
da igrexa
monástica.

grafía, a formar un diccionario que superase en rigurosidade e número de entradas ós poucos que ata
entón foran publicados.Traballa na redacción e logo
é director de El Noroeste, ó tempo que participa
activamente no faladoiro da “Cova céltica”, ó que
asistían, entre outros, Manuel Murguía, Manuel Mar-

Dende entón (1905), Eladio Rodríguez González permanecerá vinculado a esta institución deica o remate
da súa vida,sendo nomeado secretario en 1920,e desempeñando a presidencia entre 1926 e 1934, en que
renuncia por motivos de saúde, sendo o seu cuarto
presidente, logo despois de Murguía, Martínez Salazar

tínez Salazar, Salvador Golpe Varela, Eduardo Pondal,
Galo Salinas e Florencio Vaamonde Lores. Forma parte como vocal da primeira dirección da “Liga Gallega” coruñesa, que tiña por principal e único obxectivo a defensa dos intereses materiais, morais, políticos, económicos e sociais de Galicia, así como da
comisión da constitución da Real Academia Galega,
sendo un dos corenta académicos numerarios fundadores.

e Ponte Blanco. El foi o encargado de contestar ós discursos de ingreso de Ramón Cabanillas e Fernando
3
Martínez Morás, en 1920 e 1926, respectivamente .
O 17 de setembro de 1918 empeza a saí-lo suplemento Nós. Páxinas Gallegas do diario da Cruña
El Noroeste. Esta pequena publicación, creada e dirixida por el, durou pouco tempo –quizais ata non
máis de marzo de 1919–, pero a súa importancia
para a nosa cultura é extraordinaria, pois vén se-lo

3. A saudade nos poetas gallegos. Discurso lido por Ramón Cabanillas o día 31 de agosto do ano 1920, en que se celebrou no balneario de Mondariz o seu recibimento na Real Academia Gallega e contestación de Eladio Rodríguez González, Segredario da Academia, Tip. El Noroeste, A
Coruña, 1920; e La toponimia de Galicia, discurso leído en el acto de su recepción por D. Fernando Martínez Morás; y contestación de Eladio
Rodríguez González, el 30 de noviembre de 1926, Real Academia Gallega, A Habana, 1962.
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que nos atrai con voz de sementeiras
4
e nos quenta con líricas quenturas. [...]
No mes de novembro de 1929 ten lugar a homenaxe para el máis querida, e da que sempre gardaría unha inolvidable lembranza, porque foi a que lle
tributou o “seu” Ribeiro, celebrada na “vila” –que
para todo ribeirao non é outra máis que Ribadavia–.
Ó acto asistiron, entre outros moitos, algúns académicos da Galega, o tenente alcalde coruñés, o alcalde de Ribadavia, o gobernador civil de Ourense, o
presidente da Casa de Galicia de Nova York, varios
membros da Asociación da Prensa da Coruña e de
Ourense,... Dos intelectuais é de subliña-la presencia de Otero Pedrayo,Vicente Risco, Marcelo Macías, Couceiro Freijomil, etc. Como obsequio foille
entregada unha artística placa de prata, coa seguinte inscrición:
inmediato antecesor do boletín ourensán Nós, que
empezou a andaina no mes de outubro de 1920 baixo a dirección de Vicente Risco que, por certo,
tamén colaborara antes no coruñés. Da autoría de
Don Eladio é o primeiro artigo,“Na xuntanza está a
forza e na forza está o trunfo”, no que consta que o
obxectivo é redimi-lo noso idioma do esquencemento en que dorme acurrunchado, e facer que o
entendan tódolos que queiran entendelo.

Ribadavia ó insigne poeta e presidente
da Real Academia Gallega
DON ELADIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
escrarecido fillo da terriña.
O seu Ribeiro, 1929.

O poeta e xornalista agradeceu a homenaxe substituíndo o tradicional discurso por un longo poema,
que empeza coas seguintes estrofas:

O 26 de xullo de 1924, aproveitando a entrega do
premio de honra do Certame da Lingua Galega da
“Liga de Amigos de Santiago”, varios amigos organizaron un xantar de homenaxe, ó que asistiron, entre
outros, os artistas Camilo Díaz,Asorey e Juan-Luis, e
o poeta San Luís Romero. O acto desenvolveuse pola
tarde no Teatro Principal compostelán, no que o
autor leu o poema galardoado,“Oraciós campesiñas”,
que logo levaría por título o último dos seus libros:

¡Meus ribeiraus amigos! ¡Meus queridiños!
que me honrades con todol-os aloumiños
dos vosos entusiasmos afervoados,
tal como soilo se honran os consagrados!...
Noso Señor vos pague tantas mercedes
como vós n’este día me concededes,
e que eu con alma e vida vos agradezo,
5
inda que sei de certo que as non merezo. [...]

Quixera que os meus versos
cheirasen á terra húmida,
unxida e consagrada
no vello e santo rito das decrúas:
no rito do traballo,
que é rito de fartura
i é rezo relixioso e aloumiñante
dunha nova liturxia

O 26 de agosto de 1937 xubilouse como funcionario do concello coruñés, concedéndolle a corporación o título de Oficial Maior Honorario. Logo de
varios anos de silencio, debidos ós tristes acontecementos polos que pasa España, e tamén a unha longa doenza que lle afecta á memoria, falece na cidade herculina o 14 de abril de 1949.

4. En tódolos poemas e textos que se reproducen, respectamos escrupulosamente a ortografía empregada polo autor.
5. La Región e El Ribadaviense, 19 e 23 de novembro de 1929, respectivamente.
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sin comer nada de cousa quente,
sin tan xiquera vica de millo!
¡Ai, cantas bágoas choran os probes
ó virlle ás mentes dos coitadiños
as moitas penas que na súa terra
sofren os nenos quizais seus fillos!
¡Cántos gallegos hai no estranxeiro
que xa reloncan de haber nacido!
¡Cántos maldicen con voz doente
o día lóbrego en que saliron
da recordabre terra gallega
pra pisar crimas deles indinos!
[...]

MOITOS POEMAS E TRES LIBROS
A primeira obra súa de que temos novas é “Os gallegos fora dos lares”, longo poema que saíu o sete de
febreiro de 1886 na publicación ourensá O tío Marcos da Portela, que dirixía Valentín Lamas Carvajal.
O tema, como se deduce do título, é a emigración e
os traumas que provoca nos que se van e nos que
se quedan:
[...]

Ó mesmo tempo que dá a coñecer este poema (ó
que lle seguirá poucos días despois “A trullada”),
participa en certames, nos que acada varios galardóns: en 1886, un accésit no de Pontevedra por “A
noite de San Xoán”, e a pruma de prata no de Betanzos pola longa composición poética “O puzo do
Lago”. Pero mellor foi o ano seguinte en que no da

¡Ai, cantos homes esfamentados
neses países desconecidos!
¡Ai, cantas veces lembran con ansia
o nome tenro dos mesmos fillos
que sentadiños ó pé do lume
podia que estean en porranchiños
87
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O Lago
(Maside).

cidade brigantina é galardoado co premio de honra (“Os orfos da emigración”), o primeiro accésit
(“¡Arrenégote moda”!), o caravel de prata (“O puzo
do Barco”) e a lira de prata (“As festas da miña
terra”). De todos eles, o máis interesante para nós
é “O puzo do Lago” no que narra a lenda desta fermosa lagoa de Maside, moi coñecida por tódolos
ribeiraos.

Por estes anos atopamos poemas seus e mesmo
tamén algún artigo (inéditos ou xa publicados
antes) en El Eco de Galicia da Habana, A Monteira de Lugo, Revista Gallega da Coruña (por
exemplo, no mes de outubro de 1899 saíu “A orillas del Avia”), Follas Novas da Habana (onde
tamén se reproduce o artigo anterior, o 12 de
novembro), etc.

Participa nos Xogos Florais de Tui de 1891, nos que se
lle concede o premio de honra –“rosa natural”– polo
poema “¡Desperta!...”, que leu no acto Alfredo Brañas:

Ó longo da súa vida non publicou máis que tres
libros: Folerpas, en 1894, Raza e Terra, en 1922, e
Oraciós campesiñas, en 1927, nos que recolle a
máis da producción poética, que fora dando antes a
coñecer paseniñamente case toda ela en diferentes
xornais e revistas.

Céltica ispiración, musa que dormes
o sono da inominia, acurrunchada
no mesmo leito onde hoxe se espriguizan
as nosas máis risoñas esperanzas;
ti que os servos da greba viche un tempo
faltos de lar, coma quen di sin pátrea,
levando a crus da escravitude ás costas
por embrema fatal da súa disgracia;
ti que inda tes, dispois de tantos sigros,
esquecidas as tombas veneradas
dos que foron na cume do Medulio
nobres campeós da Independencia santa,
¡desperta dunha ves, céltica musa,
que é tempo xa que despertando vaias! [...]

Folerpas é un poemario de 34 obras, algúns moi
extensos, como “Orfos da emigración”, entre os que
hai varios galardoados cando aínda residía en San
Clodio,“A noite de San Xoán” e “O puzo do Lago”.
Ábrese con “Caíndo... caíndo”:
Tamén teñen as nevadas
nas aldeas atrautivos:
tamén teñen seus encantos:
tamén teñen seus feitizos.
Algo triste i algo alegre
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se esprimenta a un tempo mismo
cando, mainas, as folerpas
van caíndo... van caíndo... [...]
Séguenlle: “Os orfos da emigración”, “O castro de
Avión”, “No Muíño”, “¡Socorro!”, “Charamuscas”, “A
muller”, “¡Arrenégote moda!”, ..., ata rematar con
“¿Resurrexit?”:
Nos probes cortellos dos nosos ilotas
fai falla que enérxeca a voz dos patriotas
anuncie a gallega rexeneración;
fai falla que cese tanta iniquidade,
que todos sementen máis moralidade,
que teña o labrego máis estimación.
¿Qué sirve que os probes recramen xusticia?
¡Qué vale que os fillos d’aquí de Galicia
cobicen na terra tranquilos vivir?
Sin fe que os anime, nin sorte que os vexa,
nin lei que os ampare, nin Dios que os protexa,
¡qué han de facer eles? ¿Calar e sofrir? [...]
Quizais a principal colaboración na segunda e terceira década do século XX é a de A Nosa Terra. O
primeiro poema sae o 4 de outubro de 1907, que
non é máis que “Caíndo... caíndo...” do libro Folerpas, pero cando empeza en serio é no ano 1916 ó
constituírse en voceiro das Irmandades da Fala. Entre
as poesías que dá a coñecer nesta revista está “Ribeirana”, que é un fermosísimo canto ás mulleres do
Ribeiro (20 de xuño de 1917), que recollerá nos
dous libros seguintes.
En 1922 sae o segundo poemario: Terra e Raza. Versos, que vén se-lo número 9 da colección “Céltiga”
que dirixía o médico e escritor ferrolán Xaime Quintanilla Martínez.A temática é basicamente a mesma
de Folerpas, aínda que os separan 28 anos: a rexeneración de Galicia, os mitos, a historia, a natureza,
... e o seu Ribeiro, pois ademais de “Ribeirana” engade tamén o poema “A vendima”, que figura como
inédito:
Arde en bulla o Ribeiro;
ferven os eidos todos a cachón
nun rebumbiar trunfante i alguereiro;
hénchese o val enteiro
de alegre animación.
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É o tempo da colleita
que cobiza o labrego ribeirán.
É a canción da esperanza satisfeita
que vén sempre envolveita
no novelo do afán. [...]
O seu terceiro e último libro publícase na Coruña
en 1927, e leva por título o mesmo da poesía premiada en Santiago de Compostela en 1924: Oraciós campesiñas. Nel figuran 81 obras, a maioría
xa dadas a coñecer antes en diferentes xornais e
revistas, así como tamén no libro anterior, Raza e
Terra. O poeta fai unha escolma de toda a obra
posterior a Folerpas (1894), recollendo as galardoadas en 1915 (“Sombras...”), 1916 (“Paisaxes”),
1918 (“Alma da raza” e “¡Malpocado!”), e 1924
(“Oraciós campesiñas”).
Non hai dúbida que é o mellor libro, aínda que a
temática sexa a de sempre: Galicia, a natureza, o mundo rural, os labores rurais,...:“Misticismo”,“Orballeiras”,“A voz do paisaxe”,“Diante dos nosos paisaxes”,
“Oración santa”,“A cántiga da fame”,“A gaita galega”,
“Os vellos bardos”,... e así ata 81, entre os que esta
vez escollemos “Canción trunfal”, un fermoso e sentido canto dedicado ás duras trasfegas do campo e
ós sufridos homes e mulleres que as fan:
Érguense ô abrente do día.
Toman â presa un bocado.
Van n’un momentiño â corte.
Bótanlle unha ollada ô gando.
Recadan as farramentas.
E tranquilos, resinados,
homildes e pracenteiros,
collen camiño dos agros
pra cumprir, fozando a terra,
a dura lei do traballo.

Diante da terra debrúzanse
reverentes, coma escravos.
Fanlle mimos, fanlle festas,
límpana de restroballos
coa solemnidá d’un rito,
cal si n’algún santuario
milagreiro se atopasen.
E os golpes que dan os sachos
parecen mesmo as pregarias
d’unha oración do traballo.

-alá van. Levan ô lombo
fouces, aixadas e sachos.
Vanlle dar â Terra Nai
o seu suor, sin reparos,
pois ela, que é dadiveira,
ben ha de saber pagarllo.
E ô velos ir satisfeitos
por corredoiras e atallos,
asomellan os apóstolos
da relixión do traballo.

Anímanse os eidos todos;
coa garulada i-os cánticos,
das endeitas i-as esfollas,
i-as sementeiras dos campos.
Oise o balbordo das fouces.
Síntese o himno dos arados.
Nas leiras hai barafuda
de arruídos aldeanos...
E pol-os vales i-os montes
trunfa a canción do traballo.
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Ademais da información que foi acadando ó longo
de toda a vida que resumiu en miles de papeletas,
nas que xunto coas palabras e o seu equivalente en
castelán, achega abondosa información de carácter
etnográfico, paremiolóxico, fraseolóxico, etc., o
material publicado nos diccionarios que o precederan, formando deste xeito unha voluminosa obra de
45.673 entradas.

Di Ramón Otero Pedrayo no prólogo do Diccionario de Eladio Rodríguez ó referirse ó seu labor:
empezou de neno, e rematou co derradeiro alento. E así foi, porque o poeta, xornalista e lexicógrafo
ribeirau, comezou a traballar nesta árida xeira dende moi novo, e abandonouna cando xa a doenza non
o deixou seguir. É, polo mesmo, unha tarefa de toda
a vida que, como sucede a miúdo, o autor non tivo
a ledicia de chegar a ver publicada: Verdadeira conxunción de saber filolóxico e etnográfico, tomando prestada unha definición do noso tempo, dita coa
6
perspectiva que dan os anos .

Malia ser redactado hai máis de 60 anos, o Diccionario de Eladio Rodríguez González aínda é hoxe en
día unha obra de obrigada consulta tanto para filólogos como para etnógrafos, mérito que lle recoñecen todos cantos dun xeito ou doutro se dedican ó
estudio da nosa lingua, como o testemuñan estas
verbas do lexicógrafo Antón Santamarina:

Xa o tiña moi adiantado en 1927, como consta na
última garda de Oraciós campesiñas:

É verdade que no día de hoxe hai moitos diccionarios, feitos se cadra con criterios máis
modernos e rigurosos có “Eladio”. Pero quéirano ou non, con máis ou menos lusitanismos, a fonte principal de todos eles é o esquecido ribeirao. Sen D. Eladio non había os diccionarios “Xerais”, “Galaxia”, “Ir Indo”, “Sotelo”,“Obradoiro”,... nin sequera o da Academia.

Diccionario Gallego Castellano, no que está
recollido canto se conoce de costumes, estilos
consuetudinarios, supersticiós, crencias, folklore, mitoloxía popular e outros aspectos da
vida galega. Contén ademáis as frases, modismos e locuciós adverbiales que se usan máis
a cotío en Galicia; as variantes que moitas
palabras teñen nas diferentes comarcas das
catro provincias; os milleiros de refrás que na
nosa terra son un tesouro de esperencia campesiña, e pequenos exempros prácticos en cuáseque tódol-os vocabros pr’o millor e máis
adoitado emprego das voces de dubidosa apricación. Fará de dous a tres tomos.

Este diccionario é un excelente documento para
coñece-la vida tradicional de Galicia, e en particular
do Ribeiro que era a terra que el mellor coñecía,
entre os séculos XIX e XX, que cadra coa época en
que se empezan a produci-los cambios sociais e a
chega-los primeiros productos manufacturados
7
industrialmente .

Pouco despois, o primeiro de novembro de 1928 na
sección “Notas Culturaes” de A Nosa Terra, dáse a
nova de que a editorial “Nós” trataba de publicalo en
cadernos, pero o proxecto non chegou a ir arriba.
Tampouco foi despois,malia que acordase a súa publicación o concello coruñés. Os anos que seguen non
son propicios: a Guerra Civil, a persecución dos máis
sobranceiros galeguistas e intelectuais, a posguerra, a
pouca saúde do autor e o seu pasamento en 1947,...
Haberá que agardar a que naza a editorial Galaxia en
1950 para que sematerialice o seu soño.

III. A Terra
O “SEU” RIBEIRO
Cando falamos do Ribeiro, é máis no caso de Eladio
Rodríguez, cómpre facer unha aclaración verbo da
súa extensión territorial, pois para el –sobre todo na
primeira época– o verdadeiro Ribeiro é o do río Avia,

6. VILAVEDRA, Dolores (coord.): Diccionario da literatura galega, Galaxia, Vigo, 1995, p. 524.
7. Verbo da importancia desta obra para o estudio da cultura popular, pódese ve-lo artigo de Xoán González Millán: “O século XIX no Diccionario enciclopédico de Eladio Rodríguez”, Cadernos da Lingua, 1º semestre, 2000, Real Academia Galega, A Coruña.
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d’unha banda, Osmo e Quintá,
e d’outra, Verán e Beiro;
á un lado, Cabo, Riobó,
i-a Barouta e Cacabelos;
a outro lado, Vilaverde
i-a Fervenza i-o Ibedo...
E no medio d’estes pobos,
que parecen nacementos
postos pol-o val adiante
coma unha groria dos ceos,
a parroquia de San Clodio,
a do patriarcal mosteiro,
a das casas señoriales,
a do antiguísimo tempro,
a das alegres solainas
i-a do carís abadengo,
envolve a comarca toda
na meiguice do asosego,
e pòn un porte fidalgo
d’outros tempos
nas virxilianas aldeas
do Ribeiro!... [...]

sendo polo mesmo a parroquia onde nace, San Clodio, o seu centro xeográfico. Non sabemos cando
redactaría a entrada “Ribeiro” do diccionario, pero
debeu ser das primeiras, pois logo –como se comprobará– troca de opinión:
Comarca orensana que forma la cuenca del río
Avia, y abarca una extensión difícil de precisar
con exactitud, pudiendo calcularse de 15 a 20
kilómetros de largo por 4 a 6 de ancho [...] Los pueblos del Ribeiro conservan hermosos pazos y venerables adegas;y por la limpieza y coquetería de su
construcción presentan el aspecto de villas:Beade,
Vieite, Lebosende, Leiro, Riobó, Gomariz, San Clodio, Esposende, Camporredondo, Cenlle, Cuñas,
Osmo y otros.El Ayuntamiento de Leiro tiene unos
5.500 habitantes, y el de Cenlle unos 4.000. En la
parroquia de San Clodio existe el monasterio de
su nombre, edificio de fachada severa, con dos
grandes balcones y tipo de pazo, con iglesia parro8
quial de tres bóvedas y ábside románico .
O mesmo manifesta ó referirse a “ribeirán”- “ribeirau”,
afirmando: Natural o vecino del Ribeiro de Avia.

En 1931, nun artigo publicado no boletín da Real
Academia Galega, agranda máis o territorio, pero sen
chegar tampouco a incluír tódalas terras das dúas
orelas do Miño, como as do concello de Castrelo, por
exemplo:

A esta época pertence o poema “¡Meu Ribeiro!”
–publicado no libro Oraciós campesiñas en 1927–,
no que unicamente figuran as poboacións situadas
na conca do Avia (a excepción da de Ventosela que
participa das dúas):

El Ribeiro tiene por capital la histórica villa de
Ribadavia; llega en su parte baja hasta donde
entra el Avia en el Miño; penetra por la parte
superior en los límites del partido judicial de
Carballino; comprende la extensión total de
los Ayuntamientos de Leiro, Beade y Ribadavia, y parte de los de San Amaro, Cenlle, Car9
balleda de Avia y Melón,... .

[...]
Arriba, no mesmo cumio
dos outeiros,
están Lebosende e Banga,
Lentille i-o Formigueiro;
abaixo, â beira do río,
Esposende e Pazos Ermos;
máis abaixo, Ventosela,
Regodeigón e Francelos;
máis arriba, Roucos, Cenlle,
San Fiz, Anllo e Figueiredo;
aquí, Gomariz i-a Ponte
e Barzamedelle e Leiro;
alí, Vieite e Beade
i-as Areas i-o Coedo;

O autor neste caso é fiel á opinión maioritaria dos
seus contemporáneos ribeiraos, pois –unha comparanza– meus avós que naceron, viviron e morreron
en Cenlle, defendían que o verdadeiro Ribeiro é o de
Avia, aínda que dende antigo se lle dea tamén esta
consideración ás terras do Miño, como o amosa o
seguinte texto de finais do século XVIII, debido ó
propio alcalde de Ribadavia:

8. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Eladio: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, III, Vigo, 1961, pp. 285-286.
9. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Eladio: “Comarcas gallegas: El ‘Ribeiro’ de Avia”, Boletín de la Real Academia Gallega, XX, A Coruña, 1931, p. 342.
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... el valle [...] conocido con el nombre de Rivero
de Avia, no sólo se extiende a una y otra banda
del río Avia, desde un poco más arriba de Pazos
de Arenteiro, que está a tres leguas de la citada
villa, sino que también se llama Rivero el territorio que hay desde Orense hasta un poco más abajo de la misma Villa, a una y a otra parte del río
Miño, por el espacio de cuatro leguas y media de
10
largo y media de ancho .
O labor de Eladio Rodríguez González verbo desta
terra non se cinguiu a varios poemas e a un artigo
publicado no boletín da Real Academia Galega,senón
que tamén cómpre ter en conta a extraordinaria recolleita de verbas, ditos, refráns e tradicións que aparecen no Diccionario, que coidamos que constitúan
unha das máis importantes aportacións. Un repaso
abonda para decatarse de que a persoa que o fixo
non só dispoñía de información, senón que coñecía
a zona persoalmente, como por exemplo na voz
Ribeirana:
Baile típico y popular, propio de la comarca
del Ribeiro de Avia, provincia de Orense. // La
Ribeirana es una danza cadenciosa, rítmica,
armónica y de natural elegancia, que se baila por parejas sueltas y con los brazos en cruz,
ejecutando difíciles trenzados de pies, convirtiendo así la Ribeirana en una muestra de
gallardía y destreza física, sobre todo cuando
se baila en el turreiro al aire libre.

Ó fondo, á dereita, está a casa onde naceu “Don Eladio” (A Ponte, San Clodio).

daviense Mario Canda, Cantigas y Cantares.Versos
Gallegos, publicado en 1928:
Vive, además, en una comarca donde todo
es música, y ritmo, y sonoridad, y vibración, y lirismo, y poesía, y arte; y donde
nuestra lengua vernácula, dulce y suave,
adquiere modulaciones de melodiosas
cadencias, y tiene matices que se destrezan
en giros, modismos y frases de una armonía
cautivadora y de un insuperable vigor
expresivo, que parecen tomar todos los
encantos de los pámpanos de la vides, todas
las musicalidades de los idílicos sauzales y
todos los rumores de las frondosas robledas
que festonean de verdores las riberas del
Avia, dando a la campiña esplendores
inigualados y prestando al paisaje tonalidades de maravilla.

O vocabulario da obra poética tamén axiña descubre a súa procedencia, sobre todo na primeira época que corresponde ó libro Folerpas, publicado en
1894: aixada, cabaceiros, capós, chau, comareiro,
coteñada, decrúa, deloiro, engarrar, ermo, esgazar, falchoca, frouma, grau, noitébrega, resésigo,
romedo, toutiñas, vichelocrego, vrau...

... E SEMPRE NO RIBEIRO
O seu amor pola terra onde naceu foi infindo, acrecentado co paso do tempo ó ter que vivir lonxe dela
dende os 24 anos, do que son boa mostra estas verbas do limiar que lle fixo a un libro do poeta riba-

10. LABRADA, J.L.: Descripción económica del reyno de Galicia... Ferrol, 1804, p. 104.
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Un dos claustros do mosteiro
de San Clodio.

zado pola necesidade, porque espiritual e afectivamente mantívose
sempre vinculado á súa terra natal:
á paisaxe, ás xentes, ós labores,... Un
amor cada vez máis apaixoado pola
ausencia, que devecía volver ó tempo pasado, a cando de neno enredaba e facía muíños nas augas do Avia,
brincaba cos veciños na ponte vella
ou corría cos compañeiros da escola polos claustros abandonados do
mosteiro...
Don Eladio andará para sempre vagando polo Ribeiro: de lugar en lugar (de
San Clodio a Cenlle, a San Lourenzo
da Pena, a Beade, a Ribadavia...), choutando de socalco en socalco, subindo
e baixando polas fondas congostras e
polos empinados carreiros que discurren por entre as cepas,... E ó chegala primavera deterase a disfrutar do
recendo da esfarna no outono, pasará
os días sentado en calquera patín,
botando en falta o tufo do viño novo
que no seu tempo saía a bafaradas de
tódalas adegas...
Con que Mario Canda logre compenetrarse
con la tierra paradisíaca en que creció y vive,
y sepa extraerle el vital jugo poético que guarda como ninguna otra comarca gallega, ya
tendrá más que suficiente para ser un gran
11
poeta...

Ribeirau nacín;
ribeirau e galego vivín,
porque non hai pra min
maior honor nin máis grande pracer
que ribeirau ser,
12
e ribeirau e galego morrer .

O seu non foi máis que un afastamento físico for11. CANDA, Mario: Cantigas y cantares. Versos Gallegos, Ribadavia, Imp. Noticiero del Avia, 1928, pp. 6-7.
12. El Ribadaviense, 23 de novembro de 1929: “Despues del homenaje”.
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ESCOLMA: POEMAS SOBRE O RIBEIRO

RIBEIRANA

A VINDIMA

Sabes brincar de turreiro en turreiro,
c’unha alegría que mesmo hai que ver.
Érel-a tona i-a fror do Ribeiro;
érel-o diaño trocado en muller.

Arde en bulla o Ribeiro;
ferven os eidos todos á cachón
n’un rebumbiar trunfante i-alguereiro;
énchese o val enteiro
de alegre animación.

¡Con qué garboso donaire abaneas
o teu xeitoso corpiño lanzal!
¡Cómo derrámal-a gracia a moreas,
parrafeando cos mozos no adral!

É o tempo da colleita
que cobiza o labrego ribeirán.
É a canción da espranza satisfeita
que vèn sempre envolveita
no novelo do afán.

Hai no teu meigo falar mimosiño
música branda de brando dozor,
porque o teu meigo falar é aloumiño
i-é coma un canto meloso de amor.

A terra deloirada
arrecende, abafante de lentor,
n’un cheiro de fartura traballada
que estivo xa esperada
n’un ano de labor.

Cando te vexo beilal-as muiñeiras,
tece que tece coas maus e cos pès,
¡rapen os deños qué ben te peneiras!
Férveche o sangue no corpo de ves.

Pol-as viñas adiante,
soltos en baralleira libertá,
corren formando xolda baduante
os cantos da troulante
e baril mocedá.

Eres no baile unha volvoretiña,
reina das festas e filla do ar.
Eres lixeira com’unha anduriña;
mesmo dá xenio de verte beilar.

Estoupan os viñedos
en risas e aturuxos á montós,
porque os vindimadores andan ledos,
pensando nos enredos
das súas diversiós.

Si a ribeirana punteas no rueiro,
salta que salta cos brazos en crus,
fas cada punto tan repiniqueiro,
que inda non vin coma eles ningús.
Todo o teu corpo garrido retorces
en movementos de airoso compás.
¡Nô!... ¡madia levas!, que sin que te esforces
todos che envexan as voltas que dás.

O color outonizo,
pardacento, ocre e murcho, pòn no val
o engadante poder do seu feitizo.
I-o val sinte o cobizo
do vivir petrucial.

Érel-a tona i-a fror do turreiro;
érel-a gala de canto hai que ver;
érel-a musa millor do Ribeiro;
13
érel-o diaño trocado en muller .

Entr’as follas murchadas
parés que as xentes forman xubileus
xunto âs cepas retortas i-esmirradas.
Nas uvas encolgadas
está o sangue de Deus.

13. Publicouse por primeira vez en A Nosa Terra, o 20 de xuño de
1917; posteriormente foi recolleita nos libros Raza e terra, 1922, e
Oraciós campesiñas, 1927 (que é a versión que aquí se reproduce).
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Un bulir de trafego
anda por todas partes á brincar,
trunfador, barulleiro e sin sosego,
coma un himno labrego
que a terra está á cantar.

De noite, nos rueiros,
todo é cantos e troula e diversión;
sacódense as ferreñas i-os pandeiros,
e trócanse os turreiros
en louca confusión.

Da loura treixadura,
que sabe mesmo á groria que é un primor,
colle o viño tostado a súa dozura
e toda a súa melura,
milagre de El Señor.

¡Días os da vendima!
Tempos de recordanza sin igual
que o ribeirau agarda e tanto estima!
¡Cómo ô Ribeiro anima
14
este labor trunfal!...

Cos acios de loureira
méscranse os do dourado torrontés,
que dan ô viño branco a verdadeira
virtude milagreira
de trocarse en xerés.

¡MEU RIBEIRO!...

A

S

Curruncho do Paraíso,
anaco solto do Ceo,
xardín de veigas froridas
e de recendentes cheiros,
país de ensoño e de groria,
pasmo de propios e alleos,
terra de meigas e fadas,
¡meu Ribeiro!...
¡Cómo te levo de cote
metido no máis adentro
do corazón! Teus feitizos,
teñen canto hai de poético
nos campos d’este encantado
chau galego...
Por eso os que te conocen
procraman sin arrodeos
que n’hai terra com’a terra
do Ribeiro...

As mozas alugadas
que cortan o caíño e o brancellau,
trán da montaña copras e tonadas
pr’as cantar ufanadas
no país ribeirau.
I-o alaláa d’Amoeiro
xúntase coas cantigas d’Avión,
namentres esmorece, meiguiceiro,
o cantar d’arrieiro
da banda de Dacón.
Campean as pulladas
da mocedá en rebuldos toleirós;
i-as augas do río Avia, asosegadas,
desfanse en arroutadas
de líricas canciós.

Corren as augas do Avia
entre chopos e amieiros,
cal si levasen alxóuxares
no seu seo.
Tèn o val a paz solemne
dos calados asosegos,
mentras acouga de noite
cos arrulos do silencio.
Son as veigas máis alegres
que en ningures poidan selo;

Pol-os longos carreiros
van e veñen os homes sin parar,
carrexando nas costas, pracenteiros,
os cargados culeiros
das uvas pr’o lagar.
Nos eidos, ¡qué alegría!
Nas adegas, ¡qué bullas e qué afáns!
Nos lagares, ¡qué louca algarabía!
¡Qué sana toleiría
nas horas dos seráns!

14. Saíu primeiramente en Raza e terra, 1922, figurando como inédito, e logo en Oraciós Campesiñas, 1927 (reprodúcese esta última edición).
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a do patriarcal mosteiro,
a das casas señoriales,
a do antiguísimo tempro,
a das alegres solainas
i-a do carís abadengo,
envolve a comarca toda
na meiguice do asosego,
e pòn un porte fidalgo
d’outros tempos
nas virxilianas aldeas
do Ribeiro!...

son os contornos máis doces
e máis meigos.
Pol-as ladeiras adiante,
deitados entr’os viñedos,
metidos entr’os parrales,
i-agachados pol-os eidos,
vense os pobos ribeiraus,
de conxuntos pintorescos,
cos seus alegres enxidos,
cos seus tristes cimiterios,
cos seus tellados musgosos,
cos seus verdes pomareiros,
cos seus ventanucos negros...
¡Terra baril! ¡Meiga terra!
¡Meu Ribeiro!...
A unha banda i-outra banda
salgueirales e alboredos,
onde colgan os seus niños
pardaus e vichelocregos,
onde grelean os xílgaros,
onde asubían os merlos,
onde os rousinoles cantan
os seus nouturnos concertos.
Arriba, no mesmo cumio
dos outeiros,
están Lebosende e Banga,
Lentille i-o Formigueiro;
abaixo, â beira do río,
Esposende e Pazos Ermos;
máis abaixo, Ventosela,
Regodeigón e Francelos;
máis arriba, Roucos, Cenlle,
San Fiz, Anllo e Figueiredo;
aquí, Gomariz i-a Ponte
e Barzamedelle e Leiro;
alí, Vieite e Beade
i-as Areas i-o Coedo;
d’unha banda, Osmo e Quintá,
e d’outra, Verán e Beiro;
á un lado, Cabo, Riobó,
i-a Barouta e Cacabelos;
a outro lado, Vilaverde
i-a Fervenza i-o Ibedo...
E no medio d’estes pobos,
que parecen nacementos
postos pol-o val adiante
coma unha groria dos ceos,
a parroquia de San Clodio,

Beade: o calvario que debuxou Castelao.

Rincunchos enfeitizados,
lugares de encantamento,
que sodes agarimosos
como ningús poidan selo,
¡quén que vos conoza pode
esquecervos!
Cos vosos brandos recordos
van como doces relembros
as festas máis rebuldeiras
que se ven no chau galego,
as troulonas ribeiranas
que se bailan nos turreiros,
as copras dos aninovos
que cantan mozos e vellos,
os alaláas das vindimas,
o arrecendo
das petruciales bodegas
cando o viño está en trasego,
o rebumbio dos magostos,
as pullas dos fiadeiros,
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¡E moita terra esta terra
do Ribeiro!...

a animación das desfollas,
os trouleos
dos foliós e das trulladas,
todo ese conxunto meigo
de diversiós campesiñas
e de cotiáns trafegos
que tèn a vida aldeana
no Ribeiro...

Terra dos fidalgos pazos,
dos líricos arboredos,
do río de augas de vidro
que brilan coma un espello,
das paveas acelmosas
que se desfán entr’os dedos,
dos viños escumexantes
que dan saúde ôs enfermos,
e dan barileza ôs corpos,
e poñen quentor nos peitos...
Terra dos campos mimosos
e algueireiros,
onde os álbores son música
de bicos que ensaia o vento,
i-os cantares son poesía,
i-os arumes son incenso...
Terra dos verdes paisaxes,
dos amañeceres ledos,
das postas do sol envoltas
no misterio,
das noites asosegadas
en que os páledos luceiros
son coma ollos de anxeliños
que contempran dende o ceo
tanto feitizo, apampados
e sospensos...
Terra das mozas garridas
que atesouran sin sabelo
lume de sol nos seus ollos,
zume de mel nos seus beizos,
arrulos nos seus falares
falangueiros...
¡Miña terra queridiña
do Ribeiro!...

Posto o val coma un regalo
cuáseque no medio e medio
de dúas vilas ourensanas,
–dous recreos–
arriba está o Carballiño,
un milagre de progreso,
que tèn prèto d’él as ruinas
do esborrallado mosteiro
de Oseira, que inda demostran
que foi o Escorial Galego;
vila que dende Partovia
i-o Torrón baixa correndo
á soazarse nos feitizos
do Ribeiro,
dispois de parar un pouco
no Varón, pra ver á xeito
todo o engado do paisaxe
que é unha ledicia do Ceo...
Abaixo está Ribadavia,
señorío dos Sarmientos,
corte do rei Don García,
tomba de San Pedro Telmo,
vila de estreitas calexas
e currunchos meiguiceiros,
en que se oi a engaiolante
voz dos séculos,
falándonos de fortezas,
de hespitales, de castelos,
de tradiciós, de heroísmos
e de incendios...
I-entremedias d’estas vilas
–os novos i-os vellos tempos–
tópase o val arrodeado
pol-os chaos de Amoeiro,
pol-os montes de Avión,
pol-os xigantes penedos
de Corneira e pol-o Coto
de Novelle, que en estreito
abrazo parés que tratan
de amparalo e defendelo...

Tarreos do chau nativo,
meus agarimosos eidos,
miña aldea de San Clodio,
co seu antigo convento
que xa foi escolanía
alá en moi lonxanos tempos,
meu campo de San Antonio,
meu encantiño de Leiro,
meu lugariño da Ponte,
meus rumorosos Loureiros,
carballeiras dos Fondales,
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piñeirales de Albarellos,
San Benitiño de Cuñas,
alturas de San Lourenzo,
pontiña das Poldras, beiras
do Arenteiro,
noitiñas do Salgueiral,
congostras de Cubilledo,
muíños da Veiga Vella,
remanso do Misieiro,
campo da Esprela onde tanto
rebuldei cando era neno...
anque estou lonxe de vòs,
ben vos vexo;
ben vos vexo á todas horas
cos ollos do pensamento...
Téñovos diante da vista,
gárdovos dentro do peito,
síntovos preto da i-alma,
lévovos comigo á reo...
¡Meus enmeigadores campos!...
15
¡Meu Ribeiro!...
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de aloumiños gasalleiros
que me enchen o corazón,
porque me falan mimosos
do tempo de rapaz que xa pasou,
e recórdanme os rebumbios
i-as algarabías dos vellos foliós.
Miña terra queridiña,
vas tan no íntimo de mín,
que si non te relembro a cotío
parés que non sei vivir.
Oio as copras dos reises i-os maios,
d’unha enxebreza baril;
sinto o aninovo que os nenos
andan cantando, á pedir;
vexo as fiadas nouturnas
â lus amortuxada d’un candil,
e vólvome ôs anos mozos,
porque eles son os que me fan sentir.
Terra onde o verde é máis verde,
onde é máis maino o luar,
e onde as viñas aganchan ôs cumes
n’un esforzo de ansiedá...
Doime tanto non verte didiante
pra poderte contemprar;
non asistir âs túas festas,
nin ouvir teus alaláas,
nin estar nas túas vindimas,
que mesmo me agañota un fero mal,
e penso que algo me falta,
16
¡e coido que a morte me quere levar! .

SAUDADE
Meiguiño Ribeiro de Avia,
terra donde me eu criei;
tanto dentro de min te acurruncho,
que te non podo esquecer.
Cando lonxe de ti me recordo
dos engadamentos teus,
atafégame a morriña,
e véxome entanguecer,
e mórrome de estranías,
e síntome enchouchado cal ninguén,
e tanto quero quererte,
que aínda non sei cómo te hei de querer.
Metícheteme na i-alma
con agarimo tan mol,
que os teus meigos feitizos me siguen
á donde queira que vou;
i-o rescaldo das túas lembranzas
é pra min coma un balbor

15. Publicouse por primeira vez en Oraciós campesiñas, 1927. Hai unha edición recente, no opúsculo repartido en San Clodio o 4 de febreiro do
ano 2000, no acto literario-musical que se celebrou tal día en homenaxe do autor.
16. Saíu por primeira vez en Oraciós campesiñas, 1927.
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sin xiquera un alcipreste dos que zoan
cando queren parolar cos ventos tolos,
homilde entr’os máis homildes,
silencioso entr’os máis silenciosos.
¡Coa homildade da modestia
i-o silencio amortuxado dos acougos!

ACOUGO
Cheguei â porta, pensando
no tempo dos anos mozos,
com’aquel que na aparencia
quer sintirse máis afouto.
Metínme dentro;
pechei os ollos,
pra contempral-o pasado
â morna lus dos recordos,
e non vin máis que soedades
e desconsolos.
Didiante de min marchaban,
en fatos longos,
a algueireira procisión das alegrías
i-o pantásteco desfile dos acoros.
¡O pasado i-o presente
cos seus desenganos fondos!

Dentro dos teus muros,
enmusgados coas choviscas dos outonos,
acobéxanse agachádal-as lembranzas
e reméxense os recordos.
O teu asosego
tèn un non sei qué de afogo
que entollece as almas
i-arrepía os corpos:
tèn o eterno misterio da morte
que levamos sempre encolo,
e que pra onde queira que imos
vai connosco,
como musa que de cote nos recolle
no manto do seu acougo,
pra deixarnos envolveitos
17
na soedade dos mundanos abandonos .

¡Qué asosego
n’este homilde currunchiño dos acougos!
Aquí pra sempre
dormen os mortos,
todos us, todos xuntiños,
mescrados todos,
coma irmaus que ben se queren e que nunca
coneceron as xenreiras nin os odios.
¡Meu cimiterio querido,
cimiterio de San Clodio,
donde os probes i-os ricos descansan
ouvindo os arrolos
dos veciños piñeirales
que lle rezan e lle cantan ledanías e responsos!...

¡MEUS RIBEIRAUS AMIGOS!...
¡Meus ribeiraus amigos! ¡Meus queridiños!
que me honrades con todol-os aloumiños
dos vosos entusiasmos afervoados,
tal como soilo se honran os consagrados!...
Noso Señor vos pague tantas mercedes
como vós n’este día me concededes,
e que eu con alma e vida vos agradezo,
inda que sei de certo que as non merezo.

Camposanto caladiño,
tristeiro com’os saloucos,
probiño com’os máis probes...
inda te alcontro
coma cando ahí rezaba de neno
pol-as almas dos meus mortos,
por aqueles que debaixo das túas herbas
siguen dormindo o derradeiro sono.
Anque te non vexo hai anos,
¡ben te conozo!
Érel-o mesmo de sempre,
sinxelo, sin requilorios,

Dios vol-o pague a todos cantos me ouvides,
xa que tan xenerosos honrarme vides
sabendo o meu orixen escuro e pobre,
que entre homildá aldeana vive e se encobre.
¡Dios vol-o pague a todos!... ¡Cánto eu daría
por que entre lostregazos de poesía
i-en líricos arrautos de inspiración

17. Foi publicado por primeira vez en Oraciós campesiñas, 1927.

100

~

S

L

E

T

R

A

S

G

A

L

E

G

A

S

poidera descubrirvos meu corazón,
que co poder da vosa forte virtú
desfaise en cachoadas de gratitú!...
Eu quixera que vísedes cómo o probiño
anda a pulos no peito; feito un toliño,
queimándose no fogo das emociós,
sumíndose en cariño pra todos vós,
e afogándose en bágoas de eternidade
sin esquecel-a sua santa homildade,
e sin saber talmente si ha de brincar
ou si ha de, ó mesmo tempo, rir ou chorar.
*
* *
Eu ¡malpocado de min!
non son máis que un namorado
do corruncho enfeitizado
en que por sorte nacín.
Santo André de Camporredondo (Ribadavia).

Non son máis que un ribeirau;
ribeirau de nacemento
que vive co pensamento
posto no nativo chau;

e prende tanto o meu ser
nas redes do voso amor...
¡que dispois de tanto honor
danlle a un ganas de morrer!

ribeirau de corazón
e de alma acesa i-ardente,
na que vai caladamente
o amor ó patrio terrón.

¡Miña vila querida de Ribadavia!
¡Capital do Ribeiro!¡Reina do Avia!
As páxinas douradas da tua historia
brilan cos esprendores da tua groria.
Nos recordos luminosos do teu reinado
viven as refulxencias do teu pasado;
pasado heroico e cheo de grandes feitos,
propios tan solasmentes dos nobres peitos;
pasado de fazañas e de proezas
que relembran as tuas vellas grandezas,
gardadas pol-os sigros con santo celo
entr’as sagras ruinas do teu castelo.
Os teus fidalgos pazos cós seus escudos
son de lonxanos tempos testigos mudos;
i-as heráldicas pezas dos teus brasós
contan de señoríos e tradiciós.
E foi tanta i-é tanta a tua nobreza,
que inda tés a bondade i-a xentileza
de armarme cabaleiro do meu Ribeiro,
púbricamente, diante do mundo enteiro,
e hastra sabes n’un pulo de abnegación

Nin outros títulos traio,
nin outros méritos teño;
e por eso hoxe aquí veño
c’un atafegante abraio;
co abraio fondo de quen
vén, como foi, de valeiro,
pois si tivo algún loureiro
non lle sirviu pra ninguién.
Probre como fun, estou;
e vós, que me conecedes,
por probe me ennobrecedes
tal como naide soñou.
I-esta xenerosidá
de magnánimo acariño
tenme tan aparvadiño,
que me couta a voluntá,
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acollerme debaixo do teu brasón,
como nai da comarca na que fun nado,
unxíndome por sempre teu fillo amado,
Que Dios ¡ouh meiga vila! cho pague todo,
xa que eu tales honores pagar non podo.
Eu, n’esta hora solemne da miña vida,
soilo acerto a decirche coa alma rendida:
Ribeirau nacín;
ribeirau e galego vivín,
porque non hai pra min
maior honor nin máis grande pracer
que ribeirau ser,
18
e ribeirau e galego morrer .
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