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Está por perfilar definitivamente a súa aportación como escritor,
moito máis inmensa do que moitos pensaban ata agora. Desde os
seus inicios na literatura infantil ata a creación de mundos tan
poderosos como os que aboian nas súas novelas e libros de relatos: Vento ferido, Cambio en tres, Os escuros soños de Clío,

Ilustrísima, Deus sentado nun sillón azul…Casares convertía en literatura todo o que tocaba e, como dixen moitas veces, entran aí
tamén os seus ensaios, libros de conversas e obras de investigación (Otero Pedrayo, Vicente Risco, Ramón Piñeiro, Ánxel Fole,
etc.) e, así mesmo, o seu xornalismo, en absoluto xénero menor.
Velaí os seus traballos iniciais en La Región dos primeiros anos 70,
as súas entregas en Teima, as súas series e columnas diarias posteriores (A Leticia de ler, Á marxe, etc.). En volumen como Un país

de palabras e no seu xornalismo cotián están trazos indispensables
para achegarse a unha faceta que ninguén lle pode negar a
Carlos Casares: o seu don para explicar o mundo desde a palabra, desde a conversa e o faladoiro oral, desde a riqueza de
visións que permite o intercambio afable de opinións. Tiña un xeito
de pensar e expresarse parabólico e o mundo era para el un enigma que podía ser desentrañado desde a máis sinxela e simpática
Lembranza de Carlos Casares desde Ourense.

anécdota: só hai que saber ver que o rei está espido, realmente.

Os amigos de Raigame decidiron, con xustiza, dedicar este núme-

Ourense foi a súa casa e aquí o recibimos e compartimos horas de

ro á memoria de Carlos Casares, finado fatalmente no pasado mes

felicidade inesquecibles todos os seus amigos: no Liceo e no Clube

de marzo. Creo que non é preciso, de ningún xeito, xustificar esta

Alexandre Bóveda, no Ateneo e na Auriense dos 70, en escolas e

homenaxe porque estamos a falar dunha das figuras fundamentais

institutos, en todos cantos lugares foi chamado e acudiu, sempre,

da cultura galega da segunda metade do século XX. Casares esti-

xenerosamente. Ourense débelle esta e moitas homenaxes máis:

vo sempre en primeira fila de todas as empresas en defensa da

desde o premio literario do Liceo que xa leva o seu nome ata esta

nosa cultura e da nosa identidade: na Real Academia Galega, na

propia revista, lector, que tes entre as mans, ou os recoñecementos

Editorial Galaxia, na presidencia do Consello da Cultura Galega,

institucionais que a Deputación e os Concellos de Xinzo e Ourense

noutros tempos no asociacionismo cultural de base. E non se trata,

lle prestarán en datas moi próximas. Todo isto é xa coñecido, pero

como outras veces, dun simple currículo: moi pola contra, a pre-

merece ser relembrado. Chega este recoñecemento, xa póstumo,

sencia de Casares era sempre fonte vizosa de ideas, ringleira de

cando perdemos a oportunidade de seguir a gozar en vivo da

proxectos en marcha, tarefas sempre dispostas a enriquecer o noso

palabra oral máis rica do noso tempo e dun corazón de diamante

patrimonio cultural e o noso orgullo de sermos como cultura e pobo

que sabía que a amizade debe estar por riba de calquera intole-

de seu. Os que o coñeceron e trataron saben ben que estivo sem-

rancia e indignidade, o corazón dunha gran persoa, dunha talla

pre detrás de centos de soños que hoxe son xa realidades cheas

moral e ética insobornable, á que choramos sen consolo os seus

de vida e de futuro: desde o Arquivo Sonoro de Galicia ata o

familiares e amigos. Nunca o esqueceremos, porque con el fomos

Arquivo da Emigración do Consello da Cultura Galega ou o seu

moito máis felices. Gracias Carlos, aló onde esteas, e non deixes

apoio decisivo ós grupos que laboran pola nosa cultura no mundo

de escribir as túas columnas, que leremos con agrado se os deu-

do teatro, da música popular, da literatura, da imaxe audiovisual,

ses a iso nos convidan.

da banda deseñada, das novas formas de expresión (velaí a propia páxina web do Consello, unha iniciativa moi interesante coa

Marcos Valcárcel

que el mesmo estaba entusiasmado).

Raigame
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O señor abade d’Entrimo,
cariña de primaveira,
cando entra par’a a igresa,
os mismos santos s’alegran.

HELENA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Vigo, 1967

Profesora titular de literatura galega
na Universidade de Barcelona, especializouse en poesía contemporánea
e crítica literaria feminista. En 1999
defendeu a súa tese de doutoramen-

gos como Manuel Antonio, Luís

Lateral e Revista das Letras (supl. de

to, Mulleres atravesadas por unha

Seoane, Luz Pozo e Rompente e é co-

O Correo Galego). Forma parte do

patria. Poesía galega de mulleres

autora do Diccionario da literatura

consello de redacción do Anuario de

entre 1975 e 1997.

galega

D.

Estudios Literarios Galegos e da

O seu libro máis recente é A tribo

Vilavedra, e traduciu ó galego obras

colección de poesía Ablativo Absoluto.

das baleas (2001), unha antoloxía

de Paul Éluard, con Laurence Brault,

Na actualidade coordina,con Mª Xesús

trilingüe (galego-español-inglés) da

e Joles Senell, con Sabela Labraña.

Lama, a

poesía galega dos anos 90. Publicou

Desenvolve o seu labor como crítica

Asociación Internacional de Estudios

libros sobre diversos escritores gale-

en diversas revistas como Grial,

Galegos, Canal Estudios Galegos.

(1995-)

que

dirixe

revista

electrónica

da

i t e r a t u r a

O CREGO
CANDO
NAMORA
A I M A X E D O S SAC E R D OT E S
NA POESÍA POPU LAR GALEGA
DOS SÉC U LOS XVI I I E XIX1

1º Parte

Helena González Fernández
Universitat de Barcelona

medio da risa e a sátira, os mecanismos que emprega
a sociedade tradicional para a constatación da alteridade (o cura é un home outro) e a transgresión das
convencións morais e sociais. Neste estudio sobre a
imaxe do crego veremos cómo se concibe e cómo
funciona este prototipo social no imaxinario popular a través das cantigas transcritas nos séculos XVIII
e XIX, deica a recopilación de Pérez Ballesteros2.

crego é unha das figuras satíricas características la literatura popular de tradición oral e
unha das que mellor nos informan sobre os
prexuízos fronte os “outros” nos que se asenta a
moral da aldea: o outro que é da aldea, pero xastre;
o outro que é home, pero vello; a outra que é aldeá,
pero costureira; a outra que é muller, pero do cura...
Xa que logo, este non será un achegamento histórico senón unha descrición deste prototipo literario
na tradición popular viva desde a modernidade ata o
XIX, momento no que se implantou unha nova moral
urbana e burguesa, como se comproba na narrativa
realista (lémbrese a Flaubert, Eça de Queiroz ou
Clarín), na que impuxo unha concepción censuradora do pecado do sacerdote. Un pecado que, como
veremos, tamén reproba o imaxinario tradicional por

O

Os retratos que temos de curas, cregos, abades3 ou
frades (estes en menor medida) non reciben un tratamento diferente no cancioneiro e na narrativa, en
concreto, nos contos. Nas primeiras transcricións de
narrativa popular, un legado ben precario, a figura do
cura non ten un especial relevo: desempeña as funcións propias do seu ministerio e funciona como

1. Para facer máis lexible este artigo, as cantigas referidas ós curas, e só estas, transcríbense todas xuntas nun apartado diferente e numeradas. Cando
se faga mención a un texto concreto indicarase o seu número nesta listaxe entre paréntese.
2. As fontes manexadas para o ripado de textos son a utilísima recopilación preparada por D. Blanco, A poesía popular en Galicia (1745-1885), que
recolle case exhaustivamente os textos populares transcritos (éditos e inéditos) ata 1885, e mais o Cancionero popular gallego, en especial de la provincia de la Coruña (1885) de X. Pérez Ballesteros. Sempre que o consideramos axeitado empregamos cancioneiros e recopilacións posteriores, aínda
que en xeral aportan pouca información nova sobre este tema no acervo tradicional.
3. “Ós párrocos danlles decote, en case toda Galicia, o tratamento de señor abade, anque non teñan dereito a el oficialmente” [Risco 1994: 199].
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obxecto de tódalas burlas,
pois encarna o personaxe do
parvo. Por sorte, nalgunhas
recopilacións recentes de
narrativa popular atopamos
algúns contos nos que se
poñen de relevo os seus
pecados habituais4. O obxecto de burlas máis chocalleiras
é a súa vida sexual, e é no
cancioneiro onde atopamos
os retratos máis interesantes
por cousa da continua utilización de motivos e metáforas
que insinúan e escarnecen
un tema dobremente tabú,
por se referir ó sexo e por se
tratar de sacerdotes. Xa que
logo, a ironía, como motor
primeiro do humor cos seus
dobres sentidos, constitúe o
elemento articulador destes
versos epigramáticos.
No cancioneiro atopamos un
feixe de motivos e de fórmulas metafóricas que se repiten, con ou sen variacións.
Estas fórmulas, convertidas
en tópicos expresivos, serán
as que nos permitan recontruír a imaxe do crego na
poesía popular así como coñecer as opinións que
lles merecen ás mulleres e ós homes a conducta
deste cregos por medio de cántigas con voz lírica
xenericamente marcada.

O cura foi ó muíño
co pelico na cabeza,
esbarrancáronll’as chanquiñas
e caiu co cu na presa.

4. Non fixemos un ripado exhaustivo da narrativa popular, recollida maiormente no s. XX, e polo tanto con problemas de datación. De calquera maneira,
estes textos que apuntamos serven para ilustrar dúas maneiras distintas de explicar o pecado do cura: dun xeito encuberto no cancioneiro (como corresponde ós mecanismos humorísticos do verso) e dunha maneira explícita na prosa (por veces moi próximo ó chiste). Non se esqueza que os textos de que
dispoñemos responden a distintos intereses e prexuízos morais dos propios recopiladores. Todo parece apuntar que no s. XVIII debeu haber burlas ós curas
na narrativa, pero como esta resultaba materialmente máis difícil de recoller tivo que agardar practicamente ó s. XX para ser transcrita. Tampouco hai que
esquecer que nalgúns momentos históricos resulta máis difícil a publicación deste tipo de textos; así, por exemplo, nos Contos vianeses (1958) de Laureano
Prieto, publicados nos anos máis duros do franquismo, era imposible facer burlas da igrexa, e iso supoñendo que o recopilador estivese interesado en facelo. En Fala o fistor e fáise o día (1982) de Martine Roux atópanse contos de burlas, que pola simplicidade da súa estructura e dos seus recursos están moi
próximos ós chistes, nos que a figura do cura é moi semellante á que atopamos na poesía popular. Na Antoloxía do conto popular galego (1994), preparada por Henrique Harguindey e Maruxa Barrio, atopamos só tres curas lascivos en “Un parvo e mais tres curas” [Harguindey e Barrio 1994: 159-165],
que lle propoñen a unha moza confesar. Sen embargo na máis recente, Narracións orais do concello de Palas de Rei (1995), feita por X. Pereiro Pérez,
aparece un importante apartado dedicado ós curas (dez contos en total, máis outros dous noutros apartados), coas súas chatas habituais. Recentemente
apareceu unha escolma, Contos colorados feita por Cuba et al. na que se recollen moitos textos de temática sexual na que o protagonista é un cura.
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OS CREGOS NO CANCIONEIRO POPULAR:
TIPOLOXÍA
O imaxinario popular ridiculiza
o crego a partir daqueles trazos
que lle son propios e os diferencian e afastan dos demais habitantes da aldea, particularmente
do prototipo masculino, e que se
observan nas marcas visibles da
súa condición de outro (coroa,
bonete, a cor negra da sotana...)
e mais nas súas funcións (ler no
libro, dar os sacramentos...).
Tamén resulta ridiculizado, pola
contra, cando tenta comportarse
coma os demais homes da aldea,
caendo, daquela, en pecado; cómpre non esquecer que a castidade era a característica máis evidente da condición de eclesiástico. O cura preséntasenos, xa que
logo, como un defectuoso intermediario entre a terra e o ceo
que dificilmente sabe manter
unha posición de equilibrio
entre o natural e o divino, e, xa
que logo, acaba por caracterizarse como pouco “profesional” do
seu (1).
Fai o que o crego dixere e non o
que fixere [ZM, 108]
Cousas de Deus, meu crego predica, unhas van pra a bulsa,
outras, pra Marica [ZM, 68]

No convento de Caveiro
hai un frade mui alegre;
dálle por confesar ás mozas,
coas vellas non s’entende.

1. Burlas á falta de virilidade
(Canta, cuco, canta, cuco, / na rabixa do arado, /
que ós rapaces de hoxe en día / pégall’o fogo no
rabo. [DB, 2281]) e da súa inexperiencia perante as
cousas da vida. A sátira faise máis aceda se se trata
dun mozo non labrego, con comportamentos de
señorito (O da camisa raiada / e do pantalón de
corte / quere falar coas mozas / i aínda non ten
bigote [DB, 3451]).

A carencia de masculinidade adoita ser un motivo
de burlas contra as novas xeracións, unha marca de
non ter pasado por completo a fronteira invisible
dos iniciados, dos homes adultos. Nos cancioneiros
aparecen arreo coplas que principian coa fórmula
os rapaciños de agora ou os mozos que agora
hai, nos que se fala da mudanza dos costumes
9
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Cando aparecen referencias á mocidade dalgúns cregos, acostúmase a falar tamén da súa
febleza, reforzada con
diminutivos e unha descrición afeminada, de
que non ten oficio que
dea de comer (sardiña
podre non ch’ha de
faltar) e de que non
pode casar (chegando
o inverno ti morres
de frío); orda dicir, atácase a súa falta de virilidade seguindo os
patróns que marca o
prototipo masculino
aldeán (2-5).
Outro tipo de burlas, aínda que
pouco abundantes, subliñan os
tópicos e atributos
case
femininos
que xa atopabamos
cando
se
facía referencia á súa
mocidade e
m e s m o
algún caso
de homosexualidade.
Mais
neste caso as
referencias a
flores e aromas
queren deixar constatación evidente das inclinacións homosexuais e non limitarse a establecer só
unha comparación co feminino (6-7). Faise mención
a miúdo á súa pouca pericia nas artes amatorias e
sexuais. Daquela, para facer burla das súas pretensións, sitúase o crego en lugares propicios ós encontros amorosos, por exemplo o lar que, como o

O cura de San Román
non ten camisa lavada;
o señor cura de Cerbo
¡vintecinco n-a colada!
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forno, ten carácter feminino porque neles se introduce a leña (8), ou simplemente entre as mozas,
ás que se refire metaforicamente baixo un termo
moi interesante de analizar desde os estudios de
xénero que corrobora a
organización social patriarcal, galiñas (9). E
aínda baixo unha forma
animal pouco habitual no
cancioneiro,
ovellas,
empregada, sen dúbida
ningunha, para subliñar a
ironía de que un home
consagrado ós oficios
espirituais pretenda ter
relacións sexuais coas
mozas da súa parroquia
(10). A burla ás súas potencialidades masculinas
(a metáfora do carneiro
rapado) sublíñase, neste
caso, pola referencia á
marca simbólica por
excelencia da castración:
a coroa.
Mención á parte cómpre
para o cura que vai ó
muíño coa intención de
ter relacións sexuais, nalgúns casos de maneira explícita,
porque se especifíca que vai coa roupa levantada, co pelico na cabeza. Sen embargo, pola súa
inexperiencia e inadecuación ó entorno do muíño,
cae ó río ou á presa (11-13). Unha fórmula semellante segue a seguinte copla, na que o lugar de
onde cae xoga coa plurisignificatividade do campanario: como metonimia do lugar propio do cura (a
igrexa) e como metáfora fálica (14).

Mociñas de Carracedo
agarrai a don Estevo
que caiu do campanario
e parteuse polo medio.

A burla ten tal alcance que se chama polas mulleres,
mozas ou vellas, consideradas como máis febles, para
que o vaian acudir; mais tamén se atopan algunhas
variantes, menos suxerentes, nas que se chama polos
11
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mozos para que o vaian salvar
(15)5. Esta cántiga será obxecto dun
airado comentario sobre o anticlericalismo no imaxinario popular de
Emilia Pardo Bazán, presidenta da
Sociedad El Folklore Gallego,
incluído no seu artigo sobre o cancioneiro de Pérez Ballesteros
que paga a pena reproducir:

¿De onde vés, Maruxa?
veño da verdura,
qué ricos repolos
ten o señor cura.

Esta cantiga es de las
más decorosas y blandas entre las innumerables que inspira el
clérigo: ¡cuántas cosas
revela, no obstante!
¡Que elocuente y clara
vemos la ironía del poeta popular, desahogado en un minuto de
inspiración satírica la envidia y
los celos condensados en su
corazón! El mozo improvisador
se representa al clérigo yendo al
molino –todos saben á qué
suele ir la gente moza á los
molinos por acá– y fantasea el
gustazo que sería empujarle y
que cayese desde la puente al
río. Él se cruzaría de brazos y
le dejaría a merced de la
corriente, pero para acibarar
más el sarcasmo, llamaría a
las nenas diciéndolas que acudan á su favorito. Porque ahí
está el secreto de la copla. El mozo
aborrece al clérigo recién venido
del seminario, que con su alzacuello limpio, sus manos blancas y suaves, su autoridad de persona educada y de
señor moral de la parroquia, se lleva los ojos y
el corazón de las muchachas, inconscientemen-

te sacrílegas y dispuestas merced a la fascinación que
ejerce sobre la mujer el hombre perteneciente á una clase
superior- á desairar por él á los
más majos quimeristas galanes.
[Pardo Bazán 1984: 112-113]
Malia facernos un retrato idealizado e burgués do crego ó considerar, erroneamente,
que o imaxinario é un reflexo fiel da realidade, a escritora acerta de cheo no esbozo
dos conflictos orixinados entre os labregos
e o sacerdote en canto que “non-labrego”;
un conflicto que leva ós homes a empregar como mecanismo de defensa o
menosprecio do posible competidor.

2. As mozas que o crego namora
O número de cántigas nas que o sacerdote transgrede as regras para se comportar
como un varón deixándose levar pola súa
natureza humana tal como é entendida polos
homes na sociedade tradicional, é o máis numeroso e o máis espallado no cancioneiro popular.
Constátase con ironía que o crego é un home sexuado, porque ten un paxaro, un asubío...6, e mantén

5. Esta fórmula da caída atopámola tamén na tradición asturiana:
El cura va pa el molino.
cayó del pontón en baxo;
correi moces, correi vieyes
e emburriulu más pa baxo. [NZ, 271]
E aínda o máis satírico pola referencia á castración simbólica:
El bonete del cura
va por el río,
i el cura va diciendo
“¡Bonete mío!”. [NZ, 271]
6. Quizais teña este mesmo senso a seguinte cantiga, tendo en conta que noutra copla atopamos o adxectivo alegre referido a un frade luxurioso [DB,
3563]. Sen embargo, o feito de que apareza intercalada nun romance en castelán de Diego Cernadas, cura de Fruíme, e dirixido á Marquesa de
Camarasa [ca. 1774], fainos tomar con precaucións este posible uso irónico.
Miña Virxe dos Dolores,
que de lonxe relumbrais,
o cura tendes alegre,
mais os seus freigueses máis. [DB, 4]
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relacións sexuais, como parece traslucir o feito de
que ten unha besta rabela e se relaciona coa criada, coa ama... (16-18). E, non contento con mostrar
o seu desexo no ámbito privado, manifesta a súa
opinión en público sobre as cualidades das mozas
da parroquia (19-20), e, sen dúbida ningunha, o
crego, coma os demais homes do cancioneiro, prefiren as mozas, as virxes (21). Algún exemplo hai no
que atopamos algunha cántiga (22), ben máis irónica, na que se poñen de relevo as intencións sexuais
dos curas, porque as que prefire son as tecelás. Non
esquezamos que no cancioneiro o verbo tecer e
todo o campo sémico referido a este oficio ten un
valor eufemístico7. Hai algunhas variante defectuosa
desta cantiga que substitúen tecelás por nenas (23)
e mesmo por amas (24).

(obrigada polo seu oficio como “servidora” de canto
precisen os amos) é o tema principal (29). Pero non
é este o único aspecto motivo de burlas. Da criada
tamén se salienta a súa tendencia a murmurar (As
señoras na visita / fan o oficio das pegas; / elas
contan das criadas / e as criadas contan delas
[DB, 3851]). Mais, nas poucas cántigas nas que as
criadas teñen voz de seu, láianse da ingratitude do
seu oficio (Criadiñas de servir, / nosoutras as que
servimos; / anque traballemos ben, / sempre nos
din que dormimos [DB, 3824]); As criadas de servir
/ nunca levan galardón; / pola calle van chorando
/ lágrimas do corazón [DB, 3825]).
Un caso ben especial do que só atopamos un exemplo, é o dunha moza namorada que está disposta a
demostra-lo seu amor rebaixándose8 a exercer de
ama se o seu Manuel se fixese cura.Aínda que é evidente que só se trata dunha esaxeración, dunha mostra do seu incondicional amor, a cántiga confirma a
existencia das relacións amorosas entre o cura e a
ama (31).

En efecto, a ama ou a criada, que pode recibir
ámbolos dous nomes, é a compañeira “natural” do
crego no imaxinario popular. Non deixa de ser
curioso comprobar que, a forza de repetir o tópico, esta parella acada no cancioneiro un tratamento en certo xeito normal que indica a aceptación
da compoñente humana dos sacerdotes (25-26). A
fórmula introductoria máis espallada das que se
refiren a esta parella é, sen dúbida ningunha, a que
comeza por “O crego e mais a criada”. De feito
Sarmiento, nunha coñecida pasaxe de 1754, transcribe a primeira parte dunha destas cántigas para
exemplificar o significado obsceno do verbo trebellar (27). A criada, xa que logo, convértese nun
personaxe secundario que serve para ridiculizar o
comportamento irregular do crego (o albo das
burlas); polo tanto, ocupa unha posición secundaria, dependente, e o único que a caracteriza é a
súa disponibilidade sexual permanente. No fondo
trátase dun retrato burlesco do modelo de relacións home-muller dentro do matrimonio, na que
o home demostra arreo a súa masculinidade
mediante a forza e posición dominante mentres
que ela se somete ós seus desexos e asume a
xerarquía (28).

3. A roupa do crego cando pretende
Tal como acontecía na literatura medieval, a roupa é
un indicio evidente dun comportamento, dun sentimento ou dunha condición dada.Así, algunhas veces,
o fistor refírese ó crego empregando a cor negra ou
algún animal desta cor.
Cregos, frades, pegas e choias; dou ao demo istas
catro xoias [ZM, 63]
Sen embargo, é moito máis rendible unha prenda
interior, a camisa ou a camisa lavada, a que xera
maiores risas, pois simboliza os encontros sexuais.
Xoaquín Lorenzo Fernández, no seu magnífico
Cantigueiro popular da Limia Baixa, recolle algunhas cantigas nas que aparece este motivo como
prenda de amor
(Maruxiña, Maruxiña, /
Maruxiña, non teño outra; / se me morre
Maruxiña, / quen me ha de lavala roupa? [XL, 95,
1234]; O río cando vai louro / leva cascas de carballo / pra lle lavala camisa / ao meu amante
Cesáreo9 [XL, 123, 1768]).

Cando no cancioneiro se fai referencia á criada trátase, maiormente, da criada do cura. Sen embargo
atopamos algúns casos nos que é criada de señores.
Tamén nestes casos a súa diponibilidade sexual

7. Véxase, senón, esta mostra:
Miña mai é tecedeira
ten o tear na barriga
cando pasa a lanzadeira
golp’abaixo golp’arriba. [SCH. e S., 92]
8. É ben ilustrativa desa posición de submisión esta cantiga de comparacións:
Son de Lira non me negho
quero mellor ser de Lira
que se-la iama dun cregho. [SCH. e S., 582]
9. XL [123, 1769] recolle unha variante do v. 4 na que Cesáreo é substituído por Ramón.
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Coida tamén o estudioso que este motivo mantén o
mesmo significado erótico co que aparece na lírica
medieval galegoportuguesa, en cancioneiros posteriores e mesmo coa poesía popular que aínda estaba
viva cando el fixo o estudio [Lorenzo 1973: 238-239,
nota 399]: Esta noite hei de ir ó muíño / cun fato
de nenas novas / elas todas en camisa / eu no
medio en cirolas [SCH-S, 192a].

nin nos do século XX, aparece o cura noutros lugares habituais para o encontro amoroso e que obrigan
a reunións de grupo (a fiada, o serán, a esfollada) ou
que teñen que ver con outros traballos agrícolas (ir
apañar a herba, perder a navalla cando se foi ó
monte...).As únicas excepcións son o muíño, o forno
e o feito de apañar algo na horta10.

Xa nos referimos antes a que a roupa aparecía a
miúdo nas cántigas de rivalidade local, nas que o
obxecto de burlas era o cura que máis tiña lavadas (a
relación semella evidente, a máis camisas lavadas,
máis actos sexuais).A meirande cantidade exprésase
numericamente, catro ou vintecinco (31-34). O
mesmo xogo atopamos coas referencias ás capas.
Neste caso a referencia simbólica erótica aparece
máis disimulada pois pode interpretarse como unha
simple constatación das posibilidades económicas
dos cregos e, polo tanto, sería unha cantiga típica de
rivalidade local por ver cal é a máis rica (35).
Finalmente, cando se fai referencia á roupa esgazada,
mantén o significado erótico da camisa pero cunha
mención ó seu pecado, polo feito de mostrar o que
pudorosamente oculta a roupa interior (36-37).
Especial interese ten unha cantiga recollida por Saco
e Arce na que a capa prendida na roseira (é dicir, a
muller) suxírelle ó fistor un xogo sarcástico sobre o
cheiro que debe facer (38).

O muíño
É un lugar de traballo comunal que está en funcionamento polo día e pola noite e, daquela, especialmente propicio ás relacións amorosas, por iso é o
lugar de encontro amoroso e sexual por excelencia
do imaxinario simbólico agrario (O muíño non é
muíño, / qu’é capilla dos solteiros; / si encontrades
a casados, / botádeos polos regueiros [DB, 3643]).
Cando o cura vai alí sempre aparecerá con algunha
marca de fariña (simbolicamente o branco representa o semen) que delata a súa falta (poden ser as barbas [RV, 28, 12], o pucho [RV, 29, 22], etc.).Ten especial interese que a marca sexa na coroa, marca externa da súa condición sacerdotal, que a miúdo se toma
como motivo principal (39-40)11. Simbólicamente o
muíño suxire o movemento rítmico. Hai unha variante máis actual, recollida en Chantada, na que o elemento lixado pola fariña, é dicir, o que leva as marcas do acto sexual, é a sotana, que ten o mesmo valor
simbólico12.

4. Lugares de encontro amoroso
O campo e a horta
As relacións sexuais e amorosas retradas no cancioneiro adoito ocorren fóra da casa, que é onde se ven
os solteiros ou onde se relacionan os adúlteros.
Pouco importa pór de relevo o lugar das relacións
sexuais dos casados, porque se retrataría a normalidade. Daquela, tendo en conta que a vida sexual do
crego é pecaminosa, parece lóxico que a maior parte
das cantigas sitúen ó crego fóra do fogar, mesmo
cando se relaciona coa criada (pertencente ó seu
ámbito doméstico). Sen embargo é curioso constatar
que nin nos cancioneiros dos séculos XVIII e XIX

Este é, logo do muíño, o lugar de encontros adúlteros
e extramatrimoniais máis importante. Cando se escolle unha vexetación brava, espontánea ou espiñenta
serve para remarcar a virilidade, pero tamén se
poden atopar referencias ó pastoreo, que indica posición de dominio (41-44). Se as referencias están tiradas da agricultura (ir apañar, recoller, sachar...), ou
se sitúan na horta, preto da casa pero fóra, as significacións eróticas son menos violentas e suxiren que
o encontro amoroso é habitual (45-47).

10. Para abundar nos símbolos e circunloquios referidos ó sexo no cancioneiro galego, recoméndase especialmente o traballo de Mariño Ferro
[1995], O sexo na poesía popular.
11. Lembremos que a coroa tamén lle impide bailar coma os demais nesta cántiga tan coñecida:
O señor cura non baila
porque ten unha coroa
baile, señor cura, baile
que Dios todo llo perdoa.
12. O tópico do muíño recóllese tamén noutros cancioneiros.
El cura va pa el molino
lleva la chocolatera
para hacer el chocolate
a la probe molinera. [NZ, 271]
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O forno.
O forno é outro lugar comunal que, aínda que menos
incitante có muíño, ten unha rendibilidade simbólica
semellante, porque o feito de introducir nel trebellos
alongados ou simplemente os pans, a calor do seu
interior e mailo feito de que levede a masa, fai del un
lugar pertencente ó ámbito do feminino, un carácter
que ratifican os estudios etnográficos [Tenorio 1972:
165]. O forno, sen embargo, suxire unha certa
domesticidade que subliña a estabilidade da parella
formada polo cura e maila criada (48).
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(cancioneiros ripados ou citados)
DB= Blanco, Domingo. A poesía popular en Galicia
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Para simplificar o sistema de citas, empregamos as iniciais dos autores ou editores das recopilacións manexadas seguidas do
número de cántiga (por exemplo, [DB, 992]) e, cando isto non abonda, o tomo a romanos, a páxina e o número de cántiga
([PB 42, 421). Na bibliografía final aparecen os datos destes libros.

1 [DB, 1110]
Dúas cousas hai no mundo
qu’eu non podo comprender:
os curas ir ó inferno
e os médicos morrer.

9 [DB, 141]
Eu ben vir estar o crego
no poleiro das galiñas,
e pensei, por vida miña,
que era un pare de sardiñas3.

17 [DB, 3462]
O cura de Barrabás
doull’ó Demo un asubío
para chamar as rapazas
cando van pró muíño.

2 [DB, 5]
Vívavos por moitos anos,
que aínda pode o noso crego,
porque parece que aínda
os dentes non lle naceron.

10 [DB, 3455]
Eu ben vin estar ó crego
entr’as ovellas deitado,
e pensei, por vida miña,
qu’era un carneiro rapado.

18 [DB, 2477]
O cura de Paradela
ten unha besta rabela;
tódolos qu’aquí non canten,
levan o camiño dela.

3 [DB, 1225]
O noso curiña e novo,
é bonitiño e ben feito;
no’nos pode predicar
qu’é mui endebre do peito.

11 [DB, 3829]
O cura foi ó muíño
co pelico na cabeza,
esbarrancáronll’as chanquiñas
e caiu co cu na presa.

19 [DB, 3563]
O abade di e di,
di e di, e ten razón,
que non hai mellores nenas
qu’as da súa xurisdicción.

4 [DB, 2602]
O señor abade d’Entrimo,
cariña de primaveira,
cando entra par’a igrexa,
os mismos santos s’alegran1.

12 [PB I, 172, 56]
O crego foi ô moíño
c’o cenico4 na cabeza,
escorréronll’as chinelas
alá vai de cu n-a presa.

20 [DB, 1304]
As meninas do Outeiro
todas xuntas no montón.
Pasou por aquí o cura:
estas mozas, ¿d’onde son?

5 [DB, 3682]
Creguiño novo da beira do mar
sardiña podre non ch’ha de faltar;
creguiño novo da beira do río
chegando o inverno ti morres de frío.

13 [SCH-S, 154a]
O cura fui ó muíño
e caíu do tremiñado
levantai o noso cura
que vai todo enfariñado.

21 [DB, 3511]
No convento de Caveiro
hai un frade mui alegre;
dálle por confesar ás mozas,
coas vellas non s’entende.

6 [DB, 3]
Miña Virxe dos Dolores,
¿o voso cura quen é?
Unha rosa churumada2
con unha retama ó pé.

14 [DB, 3703]
Mociñas de Carracedo
agarrai a don Estevo
que caiu do campanario
e parteuse polo medio.5

22 [DB, 1784]
O crego cando pretende
pretende nas teselanas:
tres Marías, tres Antonias,
tres Anas, tres Xulianas.

7 [DB, 1831]
O crego de Bastavales
ten un caravel no libro
que llo mandou de regalo
o cura de Bugallido.

15 [DB, 196; PB I, 41, 41]
O crego foi ó moíño
caeu da ponte en baixo;
acudí ó crego, nenas,
que vai polo río abaixo.6

23 [PB II, 255, 69]
O cura de Valcarría
ten doce nenas ¿faladas?
tres Marías, tres Antonas,
tres Anas, tres Xulianas.

8 [DB, 195]
Eu ben vir estar o crego
de querquenas tras do lar,
e pensei, por vida miña,
que era un cepo de queimar.

16 [DB, 1788]
O cura ten un paxaro,
non seu que paxaro é:
alá pola media noite
pons’o paxaro de pé.

24 [DB, 1224]
O cura de Taragoña
ten unha ducia de amas:
tres Marías, tres Antonias,
tres Pepas, tres Xulianas.

ta sentau n’un piniechu,
y dicen les vaquerines
¿de quien será aquel reciechu? [NZ, 271]
4. Cenico, posiblemente, sexa unha variante
fonética de pelico, carente de significado lingüístico pero igualmente funcional como
metáfora fálica.
5. CTRE leva anotada na marxe desta cántiga unha variante do v. 4 moito máis explícita: “e partiu a perna do medio”.

6. Na Fonsagrada recolleuse unha variante
formal moito máis explícita e satírica, na que
os vv. 3 e 4 reproducen os berros de socorro
do cura, que deixan ben ás claras as intencións do crego:
O cura foi ó muíño
e caeu de cu na presa
acudim’aquí veciños
quedoum’a caralla presa [SCH, e S., 156c]

1. En Avión e Beariz documentáronse outras
cantigas que canta a súa fermosura:
Lugarciño de Xirazga,
¡que fortuna foi a nosa!
temos un curiña novo,
bonito como unha rosa. [FS, 193, 18]
2. Churumada significa aromatizada.
3. No folclore asturiano atopamos unha cantiga de feitura semellante:
El señor cura del puerto
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25 [DB, 3675]
Vinde acá homes da cara rachada
terme no crego non se me caia;
vinde acá mozas da cara lavada
terme na ama que se me desmaia.

34 [PB III, 49, 24]
O creguiño de Castelo
non tèn camisa que pôña,
moito viva o d’a Mariña
vintecinco tèn en folla.

42 [DB, 3465]
O crego, cando vai fóra,
pon á criada na mula;
na primeira ramalleira
dáll’unha sacudidura.

26 [DB, 768]
Aloméame, aloméame,
anque sea coas pallas;
o crego xa che vai cego,
e a criada sin pestañas.

35 [DB, 993]
O cura de Paradela
non ten capa nin capelo;
viva o noso de Baión,
que o ten de terciopelo.

43 [PB II, 254, 62]
O crego cando vai fora
leva á Marica n-a mula,
n-a primeira carballeira
parécell’albarda dura.

27 [DB, 15]
O crego mais a criada
xugaban ós trebelliños, etc.

36 [DB, 1669]
O cura d’alá de lonxe
ten as cirolas rachadas,
que llas rachano as silva
a correr tras das criadas.

44 [DB, 3786]
O crego e maila criada
foron ver os cabritos;
crego caiu debaixo,
a criada, de fuciños.

37 [PB I, 171, 54]
O crego d’a miña aldea
trai a levita rachada
que ll’a racharon as nenas
un día n-a foliada9.

45 [DB, 143]
O crego e mais a criada,
foron sachar melós:
á criada canlle as saias,
ao crego os calzóns.

38 [DB, 2601]
O señor abade d’Entrimo
ten a capa na roseira;
vámola ver, queridiños,
vámola ver como cheira.

46 [DB, 3463]
O crego12 e mais a criada
foron sachar os melós;
encontraron terra dura,
puxérons’os bofetós.

39 [DB, 122]
O crego foi ó moíño
meteu a cabeza dentro;
trouxo a fariña na croa10
para facer o formento11.

47 [GR-L 298]
¿De onde vés, Maruxa?
veño da verdura,
qué ricos repolos
ten o señor cura.

40 [SCH-S, 158]
O cura foi ó muíño
foille millor que non fora
que coa beira da sotana
varreu a fariña toda.

48 [DB, 133]
O crego e mais a criada
ordenaron de cocer:
tiñan a leña no monte
e a fariña por moer.

41 [DB, 1025; PB II, 254, 64]
O crego e mais a criada
ordenaron unha festa:
peneiraron a fariña
ó abrigo dunha xesta.

49 [DB, 1738]
Tódolos cregos e frades
debían de ser queimados
que ten fillos e muller
coma se foran casados.

28 [PB H, 254, 62]
O crego cando vai fora
leva á Marica n-a mula,
n-a primeira carballeira
parécell’albarda dura7.
29 [DB, 3555]
O prixel é miudiño,
necesita mondador;
eu non son ama de crego,
nin tampouco de Señor.8
30 [DB, 1232]
Manuel, si vas pra cura,
lévame por túa ama,
que fago vida contigo
anque sea na montaña.
31 [DB, 2196]
O creguiño de Castelo
non ten camisa que poña;
moito viva súa naiciña,
vintecinco ten en folla.
32 [DB, 992]
O cura de Paradela
non ten camisa lavada
viva o noso de Rubiáns
que ten catro na bogada.
33 [PB II, 156,41]
O cura de San Román
non ten camisa lavada;
o señor cura de Cerbo
¡vintecinco n-a colada!

7. Hai unha variante igual de explícita:
O cura, cando vai fóra,
monta á criada na burra
na primeira carballeira
dálle unha sacudidura. [FS, 192, 3]
8. Hai moitas referencias á disponibilidade
sexual da criada no cancioneiro:
As criadas de servir
que boas son de engañar
cando me fan caso a min

que non podo traballar. [DB, 3853]
O patrón botoume fóra
e non foi por cousa mala,
que foi por molla-la pluma
no tinteiro da criada. [RV, 27, 4]
9. Atopamos unha variante ben semellante no
cancioneiro asturiano:
El cura de mi lugar
tiene la sotana rota,
que la rompió en un vardial
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por correr tras de una moza. [NZ, 271]
10. RV, 28, 12 substitúe a coroa por un elemento menos marcado, as barbas.
11. PB II, 255, 66 recolle unha variante con
poucas modificacións.
12. DB, 416, nota 573 recolle unha variante
na que se emprega Farruco como un eufemismo por crego.
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uero manter vivo o recordo
de dous grandes galegos: o
ourensano Luis Rivas e o
poeta do Caurel Uxío Novoneyra, que
toda a súa vida loitaron pola mellora de
Galiza, por manter viva e presente a súa
cultura. Para elo, dou conta dos “in
memoriam” que escribín na súa homenaxe cando morreron.

1. In memoriama para Uxío
Novoneyra: muiñeira freudiana-galaico-luso-brasileira
para Novoneyra
A “Coordinadora Novoneyra for ever
and ever” creouse para “espallar polo
cosmos universal o acento libre e a escrita luxuriante de Novoneyra”. Un dos portavoces desta Coordinadora, o médico,
catedrático, artista, gaiteiro e poeta José
Martín Solera “Licho”, compuxo na honra
do grande poeta do bosque do Caurel
(Lugo) Uxío Novoneyra, a “muiñeira das
Gaivotas/muiñeira para Novoneyra”,
que foi musicada polo director da banda
municipal compostelana Amador Santos
Bartolomé e estreada na grande homenaxe que se lle fixo a Novoneyra por
todos os galegos de dentro e de fora,

polos seus amigos de todo o mundo, no
teatro Principal de Santiago, ao pouco
tempo de finar no 1999.
Previamente, Licho tocoulla na gaita para
a poeta “battant” Isabel Escudero (“Por tu
amor me debato contra el tiempo/ como
una hojita temblando frente al viento”),
“musa crítica” de Agustín García Calvo
“Júpiter”, que se desprazara a Santiago
para asistir a dita homenaxe e que a bailou ao Isadora Duncan na mítica praia de
Baroña: “Sempre en Baroña ca poesía
emancipadora”. Nesta praia xurdiu en
1983 a paulista-rosaliana-teresiana-novoneyra-witneaniana
Coordinadora
Nudista Ecolóxico Radical (que aglutinaba no seu seo a numerosos grupos coiristas do grao cero do vestido, de todo o
mundo), aos berros -berros de combatede S. Pablo: “Desnudaos del hombre
viejo”; de Rosalía de Castro cuxo fío sen
fin chega até Novoneyra: “Luz e progreso en todas as partes / máis a friaxe, a
envexa, a negrura nos corazóns / a
modernidade espida” e de Santa Teresa
de Jesús (nas Praias das Teresitas de
Tenerife, con ese lema nun combate de
tetiñas e piroliñas free, actuaron os grupos “El Platanito pelado” e o “Guanche
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despelotado”): “Vivo sin vivir en mi/ y tan
alta vida espero/ que si no pongo a culo
pajarero/ a tanto viejo y nuevo cacique,
a tanto culturetero, a tanto intelectualoide
y papanatas, me muero”.
Isabel Escudero y Agustín García Calvo
participaron no grande libro de homenaxe que se lle fixo a Uxío Novoneyra
coas colaboracións: “Carta a Uxío de
Isabel” e “Uxío amigo”.
Licho, en tanto que poeta seguidor de
Uxío (“Caminando por el monte Caurel
de Novoneyra / por el silencio de los
sueños / te vi, prisionera del tiempo / y
salí del ensueño / para jugar en el aire
libre del monte / y que me llevara su
poético viento”), que rapsoda, está gravando un CD con versos de Novoneyra,
co que paseaba e ao que recitaba polas
rúas compostelás e co que coincidíamos
no Café Ideal Bar Azul de Compostela.
O mestre compositor Manuel Muñiz,
director da Orquesta Compostela (que no
2000 celebrou o seu 80 aniversario,
sendo a máis antiga de Galiza e unha
das máis antigas de España, que leva os
aires da terra e agora os de Novoneyra

encontro ca terra meiga que nos
enmeiga”. “Illa placet tellus

in qua res parva beatum
/me facit et tenues luxuriantur opes” (“Agrádame
aquel pedaciño de terra
onde unha leiriña no
monte basta para me
facer feliz e onde se
crían abundantes frutos
miudos”.
“Amizade, paixão, bossa nova, e poesía
/ caminho, bosque e caipirinha com boa
filosofía”, que brotan de Novoneyra,
Rivas (que tamén escribía e dáballe moi
ben á escritura festiva e da vida),
Vinicius..., e cos que “Poetica surgít / tempestas” (“levántase unha tempestade poética”, Juvenal), sen esquecer “Vinum et
musica latetificant cor. Et super utraque,
dilectio sapientiae” (o viño e a música alegran o corazón. E, por riba de ambas, o
amor e a sabiduría”. Eclesiastes).

do Caurel a todos os desperdigados polo
mundo)
incluíu
“Muiñeira
para
Novoneyra na fita magnetofónica titulada
“Camiño da amizade”, co que fai un chisco ao Brasil, onde outro galego, Manolo
Rieiro fixo una grande labor desde
“Antonio’s”, o seu famoso bar en Río de
Janeiro. Polo “Antonio’s” pasaron
Neruda, Nureyev, Niemeyer..., empezando por Vinicios de Morães, Jobim, Chico
Buarque, Nélida Piñón... (grandes amigos
de Rieiro). En Brasil morrería cando escribía este texto (o 26 de Outubro de 2000).
Baden Powell, outro grande poeta e músico, o autor de “Samba triste” (1956), e
grande compañeiro e amigo de Vinicius,
Jobim..., os creadores da bossa nova.
Con Rieiro, estamos tratando de crear a
“Asociación galaico-hispano-luso-brasileira Vinicius de Morães”, para que impere
a poesía vital dos Novoneyra, Rivas,
Vinicius, Machado, García Calvo,
Pessoa, Amália Rodrigues, Oroza,...
Uxío Novoneyra, cos seus verso telúricos
do bosque do Caurel que “escachafoulan as portas, ripan as tellas nos teitos...”, abre “Camiños de Amizade e

A fita do mestre Muñiz ten títulos
como: “Camiño da Amizade”,
“Meniña non te enamores”, “Yo soy
torero de España”, “Galicia terra meiga”,
“Nardo con bata de cola”, “Si nos dejan”
(do inmenso compositor mexicano José
Alfredo Jiménez, e que canta maravillosamente ben Rocío Durcal. Tampouco con-

MUIÑEIRA DAS GAIVOTAS
MUIÑEIRA PARA NOVONEYRA.
Autor: José Luis Marí Solera
Catedrático de Tecnoloxía Sanitaria
e Profesor de Xerontoloxía da USC.

Nas ás do vento e cara o mar
Cara o mar
Nas ás do vento e cara o mar
Cara o mar
Voan gaivotas
Dunha Galicia
Que sempro levo no corazón
Voan gaivotas
Voan bailando na praia espida
do meu amor.
As gaivotas xogando e cantando
As gaivotas no medio do mar
As gaivotas bailando e bailando
A muiñeira nas tardes de verán
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vén esquecer o outro grande de México,
Juan Gabriel “JuanGa”), “Quiero vivir en
Galicia”, “Canto a Compostela” e
“Muiñeira
das
Gaivotas
para
Novoneyra”. Trátase dunha apoteósico
síntese torero-flameno-galaico-brasileiramexicano-española, que empalma, que
ven que nen pintada (“ut pintura poesis” a poesía é como unha pintura... - Horacio,
Lessing, o Goethe da “Poesía e Verdade”...) para cantar “Lichosa/brasileiracompostelanamente” a Novoneyra no 50
aniversario da morte de Castelao (morreu
en Buenos Aires o 7 de Xaneiro de 1950).
Dese Castelao galego até as cachiñas que
pintou a festa do touro mentres Miguel de
Molina, na Arxentina cantaba “Yo soy
torero español”, e Bergamin&Agustín Lara
(“Piensa en mi M.... Y no olvides, pérfida,
lo que pudo haber sido y no fue...”) moi
toureiros, pintureiros e madrileñísimos
raxaban o chotis-samba-fado-boleromorna-galaico-aflamencado-portugués
“Nardiños com bata-roupão de caudacolinha”, acompañados ao pandeiro polo
“Manco de Vilanova de Arousa” Valle
Inclán, e nas maracas polo maraquero
maior de orixen ourensana Don Antonio
Machín (autor xunto a Jean Paul Sartre
“Manos Sucias”, “Marisquero mayor”...
de “O Compromiso”, entre outras grandes
aportacións e cuchipandas”), do que tanto
aprendeu o mellor crooner despois de
Sinatra, o coruñés Pucho Boedo, neto de
Puccini, que o cantou, bebeu e amou absolutamente todo, como un dos grandes príncipes dos anxos do paraíso... Castelao
está na gloria con Pucho, Novoneyra,
Rivas, Jobim, Vinicius, Powell, a bela, erótica, flamenca e festiva Amália..., montando un orxiástico sarao..., do que tamén
participa Rosalía, pois unha cousa é a
“Negra sombra” e outra a “Alba/Elba de
Gloria” festeira e buliqueira, onde se tocan
as gaitas e os pandeiros, chúpanse as
ameixas, os churros de mar... (Luis
Cernuda o poeta de Aznar, a partir de
“Los placeres prohibidos” da súa obra La
Realidad y el Deseo: “Eres tierno
deseo, como la piel/ pepino del diablo/
churro de mar / mejillón / ameixa insinuante / lobagante / mi arcangel”).
Falamos dese Castelao a partir de
Novoneyra: católico, apostólico e arxenti-

no; retranqueiro, brasileiro e luxurioso; de
coplas, aturuxos, corridos e voluptuosidades, que dicía que “as meniñas e os velliños debían namorarse”. Pero ¡Ollo ao
piollo! Ternuriñas, que Helene Deustch,
contemporánea de Castelao, disculpa preferida de Freud, grande teórica da sexualidade feminina, dixoo clariño: “A liberdade humana reside menos no direito á
eclosión das paixóns namorosas machistas e feministas, e moito máis no acceso
liberador ás actividades creativas, no control das pulsións destructivas”. “Medio de
fonte lepourum/ surgit amaira aliquid

quod in ipsist floribus angat” (Da fonte
mesma do placer brota unha certa amargura que nun leito de flores nos angustia Lucrecia). “Fastidium gitnil nimium repetia
voluptas” (O pracer repetido excesivas
veces produce hastío- Ovidio). Aí queda
eso na era da ideoloxía pantallifera do
Guinnes do Pene Lequio, Boris Culoloco,
Conon Reyes, Canalón Tarrega, Enrique
del Nabo, Ramoncín el Rey del Pollo Frito
e a puñetazo limpo... –de Los Buses, e os
Grandes Irmáns, das Tómbolas degradantes, das Crónicas Sardanas-Navarrinas
morbopornográficas..., é dicir, do todo

val, o peor, pola pasta-audiencia-a manipulación– o poder: “A tope con drogas,
euforia perpetua, divertirse até morrer
corrompendo, degradando e matando;
aiquí te pillo, aiquí te machaco”.

2. In memoriam: Para o meu
grande amigo. Luis Rivas.

Era un gran universitario, dunha
Universidade cada vez máis inexistente, comprometido nos estudos, na busqueda, a política, o deporte, o traballo, na mellor cociña cultural, a que
serve para facer amigos (Luis era un
grande amante e practicante da cociña da amizade e do encontro), a que
sempre se preocupa por buscar e
mellorar as cousas, abrir novos camiños, crear riqueza e distribuila, sen
esquecer as orixes, pero tampouco sen
mitificalas, que sabe rirse do mundo e
de si mesmo.

Luis Rivas ten traballado moi duro desde
o principio, e con grandes esforzos para
saír adiante. Ampliou estudios de economía e empresa con éxito en San
Sebastián, traballou en numerosas empresas, desempeñou diversos e importantes
cometidos, indo sempre a máis, preocupándose sempre nos seus traballos e nos
seus escritos por Ourense e por toda
Galiza, por estar ao tanto nacional e
internacionalmente de todo o que puidese ter interese vital, humano e social, profesional, cultural, popular e público. Éramos da mesma equipa de fútbol, seguíamos o Tour desde pequenos,
así como outros deportes...

Mourreu un dos meus mellores amigos.
Entereime pola mañá, ao ler o xornal.
Facía uns días que estivéramos xuntos,
como sempre no bar Azul, e despois fomos
xantar. Contoume os seus novos proxectos
e iniciativas, cargados de intereses positivos para Galiza, a súa amada terra, tan
necesitada de galegos bons, competentes,
vitalistas, alegres e inquedos como Luis
Rivas. Faloume da súa familia, dos seus
fillos, da súa última viaxe en bicicleta, cuns
amigos, por Francia. Púxome á
súa muller ao teléfono, a Pepa,
unha grande amiga, unha grande
mai, unha grande muller.

Empero, querídiños, menos mal que nos
queda (o que dicía Nietzsche da arte, a
poesía... comprometidas realmente coa
vida) o eco eterno dos versos do grande
poeta do Caurel Uxío Novoneyra (e
outros grandes) que “escachafoulan as
portas, ripan as tellas no teito, sacuden
os corazóns, nos chegan á alma......

Como dicía algún sabio,
comprometido e vital, que
defendía a alegría de vivir
como Luis: “Nengunha grandeza deste mundo vale tanto
como a amizade dun grande
amigo”. A min morreume un
moi grande, que formou,
forma e formará parte para
sempre da miña vida máis
querida. Até sempe amigo
da alma e da vida.
Quédanos o teu imperecedeiro recordo e a túa herdanza, o túa testimuña vital.

Coñecín a Rivas nos anos setenta, cando estudiábamos económicas
en
Santiago
de
Compostela. Fíxenme amigos
dos seus pais e irmáns. Estivemos
vivindo xuntos na residencia universitaria do Burgo das Nacións,
onde o pasamos estupendamente
traballando duro nos estudios,
nas eternas tertulias dos pavillóns, xogando ao rugby, loitando política, amorosa e existencialmente contra a dictadura por
Santiago, Galiza, España..., en
mil e unha peripecias, batallas,
experiencias... E desde a nosa
vida de estudantes estivemos
sempre xuntos como amigos da
alma e do compromiso con esta
vida nosa, ás veces tan dura,
inxusta, cruel, ingrata...

“Luis era un grande
amante e practicante
da cociña da amizade
e do encontro”.
Caricatura de Rivas por Quesada
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Grupo de Pandereteiras cantado. TC núm. 6, 3-nov-1996. Campo do Centro
Gallego de Buenos Aires. Olivos (Buenos Aires).
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Galiza no país das maravillas
O “outro lado”
dos cantos
tradicionais galegos
Norberto Pablo Cirio

A Gracieta Fernández,
que supo llegar a tiempo a la Casa de Alicia

das de fútbol, por exemplo, acostuman facer uso del
nas súas manifestacións públicas. No caso dos galegos, as astracanadas son compostas durante a execución por calquera cantor nativo que teña bon dominio da versificación. O proceso de composición na
execución inscríbese nun amplo debate sobre os procesos composiconais na oralidade, algúns dos seus
expositores foron Milman Parry (1928), Edmund
Carpenter (1955) e Albert Lord (1960) e, recentemente Ramón Pelinski (2000). Sen entrar na riqueza
das posicións destos autores sobre o tema, pois fuxe
do marco do presente artigo, o punto que me interesa realzar é que o proceso de creación e transmisión
oral da música folclórica basease en estratexias tais
como a inmensa disponibilidade retentiva dos cantores tradicionais, regras mnemónicas e principios
variacionais (Huseby 1978). Así, de acordo con Leo
Treitler (1975), as astracanadas dos galegos atópanse
dentro dos cantos baseados en fórmulas, polo que “la
memoria no es un proceso de reproducción sino de
reconstrucción [... por lo que] no se pueden delimitar con precesión los conceptos tradicionales de
improvisación y composición” (en Huseby 1978: 22).

o artigo sobre como se reflicten certos aspectos sociais nos textos lingüísticos de algúns
tipos de cantos tradicionais galegos, o antropólogo español Carmelo Lisón Tolosana (1974) sostén
que ditos cantos manifestan, no seu e polo seu contexto de execución, unha modalidade antitética: son,
ao mesmo tempo, veículo simbólico de diversión e de
agresión. O autor analiza diversas performances nas
que os participantes exteriorizan principios morais e
normas de convivencia intralocal,a fin de manter unha
harmonía comunal por medio de cantos que sancionan actitudes e conductas reguladas polo costume.
Lisón Tolosana argumenta que unha das características
primordais do ethos galego é ese carácter antitético, a
combinación de contrarios.Quero profundizar aquí en
dito carácter antitético noutra modalidade da música
deste grupo onde a oposición non reside dentro dun
mesmo canto, senón entre el e a súa parodia.

N

Este recurso compositivo –denominado astracanada
na xerga literaria- ten longa data en moitas partes de
Occidente, especialmente en Europa, e non só en
sociedades tradicionais, pois coros de igrexa e torci23
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Home cantando con pandeireta, acompañado por outro con cunchas. TC núm. 6, 3-nov-1996. Campo do Centro Gallego de Buenos
Aires. Olivos (Buenos Aires).

Como a través dun máxico espello
comunicante, por medio destas astracanadas é posíbel coñecer o que hai “do
outro lado” do ethos galego pois, considerando os cantos como complexos simbólicos, eles “dramatizan no solamente
valores positivos, también dramatizan
valores negativos. Dichos símbolos
apuntan no sólo hacia la existencia del
bien sino hacia la del mal y hacia el conflicto entre ambos. El llamado problema
del mal consiste en formular desde el
punto de vista de la cosmovisión la verdadera naturaleza de las fuerzas destructivas que moran en la persona y fuera de
él” (Geertz 1991: 121). Partindo da idea
de que a música pode construir un veículo de manifestación de pautas socioculturais non tan visíbeis por si mesmas,
plantexo como hipótese que os galegos
recorren á astracanada para manifestar
publicamente aquelas normas e conductas sociais reprobadas polo seu ethos, a
fin de que actúe como moderadora
cando os membros do grupo realizan
actos que se sitúan máis aló do socialmente permitido.
O obxectivo do presente artigo non é
debatir sobre os procesos de composición destas astracanadas, senón sobre o
significado que os seus usuarios lle otorgan no marco da súa execución.Todos os
materiais aquí tratados proveñen de traballos de campo realizados entre membros da colectividade galega da Arxentina.
No caso de nativos de Galiza, eles arribaron no promedio de fai cincuenta anos,
polo que, no marco xeográfico-temporal
de referencia son tanto a Arxentina contemporánea como a Galiza previa ao
momento de emigrar.

As astracanadas polos galegos

Dolores Castiñeira Lago (76). Pandeireta galega que vive actualmente
en Mar del Plata. TC núm. 34, 26-feb-1999. Mar del Plata (Buenos
Aires). Emigrante galega que vive actualmente en Mar del Plata,
tocando la pandeireta”.
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A astracanada é un recurso compositivo
que consiste en introducir certos cambios no texto lingüístico dun canto a fin
de mutar o sentido orixinal, e coa finalidade inmediata de provocar hilaridade.
Os galegos empregan este recurso
sobre calquera tipo de cantos e os
resultantes poden dividirse en dous
grupos. No primeiro temos catro temáticas: erótica, pornográfica, escatolóxi-

ca e macabra. Entendendo por temática erótica
toda narrativa que discorre sobre o sensual-amatorio, insinuando o amor físico. Por pornográfica, a
narrativa na que o erótico está expresado de xeito
máis explícito, con carácter obsceno. Por escatolóxica considero todo o que versa sobre excrementos e suciedades. Por último, incluo na macabra os discursos partícipes da fealdade da morte, a
necrofilia, a mutilación, etc. Non segundo grupo
áchanse dúas temáticas: a Guerra Civil Española
(ver ao respeto Liberovici e Straniero 1963 e
Bullón de Mendoza e Álvaro de Diego 2000) e a
emigración, dúas circunstancias históricas que
compremeteron de xeito moi profundo a este
povo e, anque ambos acontecementos formen xa
parte do pasado, os seus efectos continúan gravitando, especialmente entre os emigrantes (Cirio
2002)1. Os cantos creados a partir do recurso da
astracanada poden estar en idioma galego (exs. 2
e 4), en español (exs. 1 e 6), ou unha mistura de
ambos (exs. 3 e 5), e sendas linguas empréganse
na súa función denotativa (sobre o significado das
palabras coincide toda a comuidade lingüística),
ou na súa función connotativa (o elemento significante é menos o da propia palabra elexida que
algo ao que fai referencia de xeito elíptico).

lo dan vuelta, le hacen la picaresca [...].Y ahí
está la sorpresa de que la gente que está escuchando espera la que conocen [...]. Y sale
espontáneo [...]. Cuando, por ejemplo, estoy
cantando la primer frase, ya estoy pensando lo
que le voy a hacer.
Aucario “Cari” Pérez Cartoy. TC Nº 27, 13jun-1998. Lanús (Buenos Aires).
O principio variacional que se opera sobre o canto
orixinal (de aquí en adiante “canto mai”) vai desde
unha palabra até o contexto completo. Así, o canto
creado (de aquí en adiante “canto fillo”) cobra vida
e independenica e tanto un como outro poden ser
postos en práctica dentro de específicos contextos
sociais, nos que a súa correcta elección dependen
dunha serie de factores propicios. A partires da
recopilación nos meus traballos de campo dun corpus de astracanadas galegas, puiden individualizar
cinco principios variacionais.Vexamos un exemplo
de cada un.
1) Reemprázase unha palabra
Mi carro. Rumba de A. Cintas e R. Jaén.
Mi carro me lo robaron
anoche, cuando dormía
Mi carro me lo robaron
anoche, allá en el río,
¿dónde estará mi carro? 4 veces
En mi carro encontré
una fortuna,
porque en él me crié
allá en el río,
si lo llego a encontrar
vendrá conmigo,
y mi carro de amor,
por el camino.

En termos bajtianos, as temáticas do primeiro grupo
pertencen ao realismo grotesco, pois manifestan “un
proceso de cambio y metamorfosis incompleta, en
el estadio de la muerte y del nacimiento, del crecimiento y de la evolución. La actitud respecto al
tiempo y la evolución es un rasgo constitutivo [...].
El otro rasgo indispensable, que deriva del primero,
es su ambivalencia, los dos polos de cambio: el
nuevo y el antiguo, lo que muere y lo que nace”
(Bajtin 1994: 28). No contexto festivo no que teñen
cabida as astracanadas entre os galegos a risa desempeña un papel importante, pois instruméntase
como un catalizador emocional que axuda a desvelar verdade non tan accesíbeis de outro xeito. O
principio material e corporal é expresado de xeito
pleno, total, manifestándose o proibido mediante a
risa. Bajtin advirte a existencia de “sosías paródicos”
aos cultos serios como extendida carácterística da
dualidade na percepción do mundo e a vida humana (op. cit.: 11).

Mi culo me lo robaron
anoche, cuando dormía.
Mi culo me lo robaron,
anoche, allá en el río.
¿dónde estará mi culo? 4 veces
En mi culo encontré
una fortuna,
porque en él me crié
allá en el río,
si lo llego a encontrar
vendrá conmigo,
y mi culo de amor
por el camino 2

Como sostiven, este recurso aplícase na execución;
os cantores entrevistados coincidiron en que, inspirados e animados pola alegría da festa, toman calquera canto e

1. No presente artigo centrareime só no primeiro grupo.
2. Misturada co recurso sexto, esta astracanada acostúmase rematar coa seguinte copla: Su culo lo tengo yo / porque siendo yo calé [gitano] / no
puedo andar sin culo / y entonces se lo robé.
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Mi culo me lo robaron
Astracanada de Mi carro me lo robaron

2) Reemprázanse dúas ou máis palabras
O paxaro cando chove. xota tradicional galega3.
O paxaro cando chove
mete o rabo na silveira,
asi fai as boas mozas
cando non ten quen as queira

O paxaro cando chove
mete o rabo na silveira,
tamén o metería eu
en unha rapaza solteira.

3. Lamentabelmente, non podo acompañar pautación deste exemplo porque foi recitado, non cantado.
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Carallo que non queseches
Astracanada de Los peces en el río

3) Parte do canto queda intacto
(por ex. o estribillo)
Los peces en el río.Vilancico tradicional andaluz.
Pero mira cómo beben
los peces en el río,
pero mira cómo beben
por ver al Dios nacido.
Beben y beben

Pero mira cómo beben
los peces en el río,
pero mira cómo beben
por ver al Dios nacido.
Beben y beben
27
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y vuelven a beber
los peces en el río
por ver a Dios nacer.

y vuelven a beber
los peces en el río
por ver a Dios nacer.

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los espejos son de oro
y el peine de plata fina.

Carallo que non queseches
foder aquela señora,
mira a cona que perdeches
tócate o carallo agora.

Pero mira cómo beben... etc.

Pero mira cómo beben... etc.

En el portal de Belén
has estrellas, sol y luna,
la Virgen y San José
y el niño que está en la cuna.

Cuando yo era chiquitito
dormía con la criada,
ahora que soy mayorcito
no quiere la condenada

Pero mira cómo beben... etc.

Pero mira cómo beben... etc.

4) O texto lingüístico é reemprazado totalmente
Hino galego (comezo). Música: Pascual Veiga. Letra:
Eduardo Pondal.
Que din os rumorosos
da costa verdecente,
ao raio transparente
do prácido luar.

Non me fodas no camiño
que non sou unha cadela,
bates cos collóns no chan
énchesme a cona de terra.

Non me fodas no camiño
Astracanada do Hino Galego

5) Entrelázanse dous cantos nun
O pandeiro ten a culpa. Pandeirada tradicional
galega + Qué tendrá el petiso. Cuarteto de Riki
Maravilla. Córdoba,Arxentina.
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¿Qué tendrás petiso?
Astracanada da Pandeirada das pelicas

O pandeiro ten a culpa,
o pandeiro ten a toda,
o pandeiro ten a culpa
que lle dan e non resoa.

¿Qué tendrá ese petiso
que comentan las mujeres,
tiene magia, tiene hechizo
pero dónde es que lo tiene?

¿Qué tendrá ese petiso,
que comentan as mulleres,
tendrá magia, tendrá hechizo
pero dónde es que lo tiene?

Ay, la ra la ra la,
ay, la ra la ra la.
E comencemos a pandeirada,
e comencemos o baile xa 4.

............

Ay, la ra la ra la,
ay, la ra la ra la.
Lévase todas,
non deixa ni unha,
eu como un parvo
miro a lúa.

Se lleva todas,
no deja ni una,
yo como un tonto
miro la luna.

4. Aquí, como en moitos cantos tradicionais, pandeiro emprégase como sinónimo de pandeireta.
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A eles pódeselle sumar un sexto principio, que non é
de reemprazo, senón de adición, pois consiste en
crear un texto lingüístico a unha melodía instrumental existente. Serva como exemplo o texto co que se
canta o comezo da Marcha Real, o hino español:

Franco, Franco,
que tiene el culo blanco
porque su mujer
se lo lava con Ariel 5.

Franco, Franco
Astracanada do Hino Español

Contexto de actuación

participa como unha totalidade, a posta en práctica
das astracanadas aquí tratadas require, sine qua non,
dun ambiente de persoas non vinculadas por lazos
familiares ou, se a festa é de carácter familiar, cando
participa “xente de fora”, ou sexa, persoas non vinculadas sanguíneamente á familia anfitriona. Outras
ausencias deben observarse: nenos, persoas do establishment (autoridades civís, militares e relixiosas) e
todos aqueles considerados de diferente –superior–
estatus económico. Deste modo, os cantos fillos
terán oportunidade de exteriorizarse soamente
entre iguais xa constituidos. A diferencia do entroido, a estracanada non convirte en iguais a desiguais,
senón que se dá exclusivamente en relación de horizontalidade etaria, política e socioeconómica. Desde
un punto de vista sexual, é unha práctica preponderantemente masculina.

A etnografía da fala suxire que un xénero folclórico
actualízase só cando o grupo implicado o considera
oportuno, sobre a base dun código de interacción en
común nun lugar específico. Polo tanto, fora do contexto, dito xénero é altamente censurado.A importancia que reviste o facer musical para os galegos vese
sobredimensionado no contexto migratorio onde, ao
sumarse o desarraigo propio do inmigrante a música
convírtese nun especial veículo identitario catalizador
de emocións, un valorado pasaporte ao pasado, á terra
deixada, tanto para executantes como ouvintes.
Os complexos festivos galegos son numerosos e moitos deles concordan na veneración a un santo ou virxen (romaria). Tamén hai eventos como a festa de
troula, o entroido e a festa rachada que, anque non
me deteña nas súas particularidades, podo dicir que
son instancias sociais de esparcemento sumamente
apreciados porque contruibuen tanto a estreitar os
lazos sociais como a distender as tensións vecinais
acumuladas. Se ben neste universo de festas a familia

Unha lectura integral destos requisitos, pon en evidencia que o respeito é a principal instancia que coarta a
súa actuación, pois na sociedade tradicional galega, o
respeito constitue un articulador decisivo para o
correcto decorrer no desenvolvimento social. Se ben a

5. Ariel é unha marca de xabóm en polbo para a roupa.
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importancia que ten actualmente xa mutou con relación a unha ou dúas xeracións anteriores, ainda gravita marcando as pautas de convivencia gregaria. Xa que
o mesmo que se fai presente ante desigualdades de
todo tipo, entre pares pódese faltar e, ao haber unha
zona franca, pódese dar unha incursión no proibido,
no “outro lado”, de xeito inmune.Así, ante a horizontalidade de relacións poden levantarse as barreiras do
respeito e dar curso á diversión co proibido.

dicional paradigmáticamente establecida. A resposta
de por que pode facerse esto atópase na festa como
instancia de relaxación das inhibicións persoais e as
regras sociais, pois en situacións normais estas liberdades están estrictamente proibidas xa que os intercambios áchanse altamente formalizados.
A pesares das mudanzas ás que se viu suxeito o
povo galego polo menos durante o século XX,
ainda é posíbel distinguir nesta sociedade tres
níveis de agragación: 1) o familiar, rexido por lazos
maritais e sanguíneos que persigue prosperar
como unha unidade, máis alá dos casamentos, que
implican o alonxamento de membros (Lisón
Tolosana 1978); 2) o grupo local, basicamente
estructurado a partires da parroquia ou a aldea,
con forte sentimento de territorialidade; e 3) a
colectividade intergrupal, consistente en múltiples
grupos locais xungidos por diversos motivos,
xeralmente adversos (Cirio 1998b, 57). Mentres o
primeiro nivel dáse tanto na Galiza territorial
como na Galiza exterior6, o segundo é exclusivo da
Galiza territorial e o terceiro da Galiza exterior.
Deste modo, é posíbel comprender a importancia
de que o ambiente de actuación destas astracanadas non sexa o familiar, pois como din Johonson e
Earle no The Evolution of Human Societies: “un
rasgo central de la práctica ritual en todos los grupos locales es la afirmación pública del grupo
como cuerpo social. Las sociedades de nivel familiar tienen poca necesidad de afirmaciones de tal
tipo, en la medida que la interdependencia se hace
evidente en lo cotidiano y se ancla en vínculos primarios de parentesco. Otra cosa es cuando la interdependencia se da entre cincuenta o cien familias
que pueden no conocerse íntimamente entre sí ni
gustarse mutuamente lo suficiente [...]. La ceremonia [...] provee la oportunidad de curar heridas faccionales a través de danzas, competencias y festines” (Johnson e Earle 1987: 15).

Dentro do clima de festa, a inxestión de bebidas alcólicas constitue un dos principais catalizadores destos
cantos. Os executantes buscan deliberadamente un
aturdimento xeral, aumentando o volumen das voces
e instrumentos sonoros empregados, ademais de que
o expresado se subraia frecuentemente con xesticulacións apropiadas. Os ouvintes, pola súa parte, completan esta paisaxe sonora con berros de alegría
como os aturuxos, coros, risas e aplausos. O desafío
mutuo da vena poética-musical precipita a que cada
quen exteriorice un canto máis picaresco que o do/s
contrincante/s. Deste xeito, ao explicitar publicamente aquelas normas e valores censurados polo
costume, comezan a se desafogar as presións e tensións xeneradas polas infraccións cometidas á
norma que de outra forma posibelmente terían desembocado en agresividade física.Así, as astracanadas
convírtense nunha “válvula de fuxida” ou, en termos
de Lisón Tolosana, nun mecanismo estético de control de agresión, pois “el pueblo gallego ha logrado
crear un modelo cultural de agresividad que permite
expresarla individualmente aun en los tonos de
mayor dureza, pero haciéndola compatible con un
denso grado de armonía comunal (op. cit.: 53).

Cinco posíbeis respostas
interpretativas
As astracanadas galegas constituen un xénero de
comunicación específico. A etnografía da fala axúdanos a descubrir as regras que operan sobre que xéneros poden ser interpretados no lugar e momento
determinado por quen, con quen, para quen e como
e por que esas actuación teñen lugar nese marco e
non noutro. Estableceer unha gramática da acción
social para con un comportamento xulgado como
apropiado –ou non– polos membros dun grupo, permite comprender se determinada actitude se atopa
dentro dos límites morais permitidos ou resulta unha
violación ás regras consuetudenarias de conducta tra-

Este tema é complexo e seguramente un estudo
interdisciplinario iluminará aspectos aquí non vislumbrados. Por elo, en vez de elaborar unha conclusión, prudentemente permitireime presentar, de
forma provisoria, cinco interpretacións.
1. Os participantes, inmunizados por unha serie de
ventaxas soicioculturais que os colocan nunha posición de igualdade, divírtense sumerxíndose musicalmente no que está socialmente proibido.

6. Debido á súa longa e doorosa historia migratoria, os galegos teñen unha moi particular visión da terra na que viven. En principio, non existe no
mundo outro lugar que non sexa Galiza: cando se refiren aos habitantes do que xeopoliticamente é a rexión autónoma española de Galiza, din
“Galiza territorial”, e cando se refiren a calquera parte do mundo (incluida a España que non é Galiza) onde vive un galego inmigrante, dícenlle
“Galiza exterior”.
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Nunha sociedade na que o facer reviste tal peso
que virtualmente todo se acha supeditado á aprobación do outro superior, o estar sós, esto é, alleos
á non-participación física-visual de terceiros posibilita a concreción de conductas de outro xeito proibidas. Ahora que estamos solos / ahora que nadie
nos ve, / arriba la cafetera / la cafetera con el
café, expresa un vals galego moi difundido. É un
xeito de se desafogar, de evacuar a tentación de
tocar o que se sabe proibido, o que queima, verbalizando, poñendo o pensar en acto a través de
inmunes cantos fillos.

Sería unha derivada das dúas anteriores, pero cun
matiz relixioso, económico e político. Hai moitas formas de dicir a verdade e unha delas é excusádose na
arte. Na Galiza, ante a opresión de membros do establishment, os aldeaos alertábanse dos perigos comunicándoos en aqueles conglomerados sociais propicios á relaxación das inhibicións (festas), e do xeito
máis apropiado para ese marco floclórico (cantos).
Así, o grupo en cuestión revestiría as características
dun grupo subalterno e os cantos fillos manifestaríanse á marxen dos condicionamentos institucionais,
asumindo o rol metacódigo, ou sexa “un código que
ocupa un segundo nivel respecto de otro código al
que, en alguna forma y/o en determinadas oportunidades, modifica” (Magariños de Morentin y Blache
1992: 33). Vexamos como o explica un informante
arxentino, neto de galegos:

2. Amosar,através do canto,as aberracións que o grupo
sería quen de facer cando se acha en contacto con
xente de fora a fin de manter forte a unidade social.
Esta interpretación fálanos da actitude defensiva. No
caso dos galegos da Galiza territorial, elo estaría xustificado polos longos séculos de opresión política,
eclesiástica e económica á que se viron suxeitos
durante séculos. No caso dos galegos da Galiza exterior, estaría xustificado polo contexto adverso no
que residen, buscando reubicarse estratexicamente a
fin de supervivir coesionadamente. A risa, segundo
esta interpretación, constitue un medio desviador da
tensión, unha expresión de victoria sobre o medo
atemperando, con o seu terríbel poder de burla, as
realidades a superar (Bajtin 1994: 86-88).

El gallego, lamentablemente si vos estudiás la
historia de Galicia y del pueblo gallego... fue un
pueblo muy reprimido durante muchos años,
se calculan siete siglos de opresión de la iglesia
[...]. Entonces, tantos años de represión [...]
cuando tenés libertad la apreciás demasiado,
entonces eso lo volcás al folclore, tiene que ser
automático, o sea es como que vos no pretendas de que Ataque 77 no diga... o Masacre
Palestina 7 canten Yuta 8, yuta, yuta hija de
puta en este país, después de todo lo que pasó
con los desaparecidos y demás, no podés [...].
Es como una olla a presión, cuando sale, en este
caso sale por el lado del folclore, de la expresión popular [...]. Había dos maneras: o vengarse y matar –cosa que muchos hicieron [...] o...
viste, divertirse.
Daniel Alejandro Pazos. TC Nº 28, 15-jun-1998.
Buenos Aires.

3. Perspectiva moral: vólcanse publicamente todas as
infraccións á norma acumuladas entre os veciños
para se desfacer delas nunha “confesión cantada”.
O que se di cantando é unha verdade en versión florida que se libera do seu peso e pola que nadie debería ofenderse. Esta interpretación coincide co expresado por Geertz sobre que o ethos do povo se compón tanto de valores positivos como negativos. Coa
práctica destos cantos búscase unha mediación favorábel a fin de manter a harmonía comunal. Esta é a
conclusión á que tamén chega Lisón Tolosana no
artigo primeiro referido, as astracanadas como unha
forma ritualizada, regulada, de distensión normativa
para que a violencia, stricto sensu, non se materialice en caos.

5. Desexo dun grupo previamente seleccionado por
determinadas igualdades socioeconómicas, políticas
e relixiosas, de se divertir faltándose ao respeito de
xeito lúdico.
É unha interpretación similar á primeira, pero aquí a
diversión dáse non só con relación ao socialmente
proibido senón entre eles mesmos. Reflexionando
sobre o importante rol que desempeña o bon
humor nas sociedades comunais contemporáneas, o
antropólogo Richard Lee expresa que “la gente en
estas sociedades, y en cierto modo en las tribales
también, tienen una terrible eversión a distinguir
rangos entre ellos. Se podría decir que son fiera-

4. Perspectiva económico-política: excusándose no
canto, cántanse verdades que non se poderían dicir
de outro xeito (principalmente o relacionando aos
cometidos ou atropelos dos membros do establishment).

7. Ataque 77 e Masacre Palestina son dous renombrados grupos arxentinos de rock. A referencia alude aos seus abusos durante a última dictadura
militar na Arxentina (1976-1983).
8. En lunfardo, “yuta” significa policía.
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mente igualitarios [...]. Estos medios los antropólogos lo llaman reforzamiento de humildad o aparatos
de nivelación: así el uso de bromas pesadas es una
forma de mantener a la gente en su lugar. Por favor
y gracias son palabras completamente desconocidas. ¿Si compartir es algo dado de por sí por qué
decir gracias?” (Lee 1988: 12). Salvando as distancias
etnográficas, esta conclusión recórdanos unha das
características primordiais do carnaval, a inversión
do mundo. Dependendo dunha serie de factores

situacionais e estratéxicos, o grupo considera que
xa non hai un afora, non hai un adentro, non hai
fronteiras morais que respeitar, todos están implicados, e un “vale todo” impera na reunión posibilitando a estripitosa externalización destos cantos.
En maior ou menor medida, as cinco interpretacións
propostas poden resultar válidas. Seguramente unha
segunda aproximación ao tema e unha consulta
interdisciplinaria perfile novas conclusións.
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MEDIDAS DO VIÑO
De esquerda a dereita:
cántara do concello de Navia
de Suarna (Lugo); cabazo do
Condado (Pontevedra),
e ola do Ribeiro (Ourense).

Autor de numerosas publicacións:

arte (1998), Roberto Blanco Torres:
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Artigos e poemas galegos (1999),

Ponteareas (1983), O refraneiro do

Eladio Rodríguez González (2000),

mar (1988 e 1993), A festa dos

Atomé. O debuxante e humorista de

Maios en Galicia (1989), O concello

Santa Comba (2000), etc.

de Rois: Historia, economía e arte

Entre os seus traballos hai varios

(1990), Aproximación etnográfica á

sobre o Ribeiro:“Catro lápidas medie-

cultura material da montaña

vais do convento de Santo Domingo

lucense: Notas históricas e situación
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Membro da Xunta Rectora e do
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primeira historia de Ribadavia”
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(Debuxo de J. Pena)

CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ

Naceu en Cenlle (Ourense).

(Boletín

TECNOLOXÍA
TRADICIONAL

OS APEIROS AGRÍCOLAS
Clodio González Pérez1

n 1934 creábase en
Madrid o Museo del
Pueblo Español. No que a
Galicia se refire, o “patrón rexional” foi o Seminario de Estudos
Galegos, presidido entón polo
biólogo vigués Luis Iglesias
Iglesias (1895-1977). Ademais
había representantes en cada
provincia, que se encargaban de
achegar pezas e información. Na
da Coruña eran Federico
Maciñeira e César Vaamonde; na
de Lugo, Luis Martí; na de
Ourense, Vicente Risco e
Florentino López Cuevillas, e na
de Pontevedra, Xosé Filgueira
Valverde. O museo íase inaugu-

E

rar no outono de 1936, pero
impediuno a guerra civil.
O ano 1961 publicou Nieves de
Hoyos Sancho un artigo en
Cuadernos de Estudios Gallegos,
titulado “La representación de
Galicia en el Museo del Pueblo
Español”. A devandita autora láiase de que falten moitas cousas de
grande interese, coma os máis dos
apeiros de traballa-la terra, por
exemplo, pois só figuran nove.
Agora, en 1990, acaba de saír do
prelo un Catálogo de Aperos
Agrícolas del Museo del Pueblo
Español debido a José Luis
Mingote Calderón, e publicado

polos Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación e polo de
Cultura. Ó longo dos trinta anos
que separan a publicación de
Hoyos Sancho da de Mingote
Calderón, houbo algúns ingresos,
pero non por iso o número dos
nosos trebellos non deixa de ser
insignificante e moi pouco representativo: un arado de pau “romano” de Mixós (Ourense), unha
miniatura-xoguete de arado procedente de Lugo, unha fouce
rozadoira, un mallo e un engazo
de Monterrei, un aixadón de
Vilardevós (Ourense), unha fouce
de Padrón (Pontevedra ?), e un
cribo de Santiago de Compostela.

1. Este artigo foi presentado no IV Coloquio Galaico-Minhoto celebrado en Lugo do 24 ó 27 de setembro de 1990. Por causas que descoñecemos,
deica agora as actas aínda non foron publicadas, unicamente saíu nos días da celebración os Resumes das comunicacións presentadas, dous tomos,
Deputación Provincial de Lugo, Lugo, 1990. O do presente artigo figura na Sección 4ª.1: Etnografía, II, pp. 17-19.
Malia a que dende esa data teñen aparecido varias aportacións sobre a nosa utensilaxe agrícola moi interesantes, coidamos que este artigo debe ser
publicado tal e como foi presentado e exposto ó público no devandito coloquio, e non con engadidos posteriores que desvirtuarían o seu contido redactado consonte co que daquela había publicado.
Entre os traballos posteriores, sobresaen os de Araceli LISTE FERNÁNDEZ: Funcionalidad y estética en el Museo Etnográfico Liste, Deputación Provincial
de Pontevedra, 1991, e “Instrumental agrario”, Galicia. Antropoloxía, Hércules de Ediciones, S. A., XXIV, 1998. E sobre as terras lindeiras coa Galicia
administrativa, onde aínda se fala galego, como é o caso dos Ancares, a miña publicación “Arquitectura e tecnoloxías populares no Val de Ancares
(León)”, en Sociedade e Tecnoloxía tradicionais do Val de Ancares, Consello da Cultura Galega, 1996.
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APEIROS DO VIÑO (O RIBEIRO)
De esquerda a dereita:
coitela de vendimar.
coiteliño de rodrigar (ata-las cepas)
e coitelo de aguza-las estacas.
(Debuxo de J. Pena)

agrícolas en España –una
simple ojeada á la bibliografía muestra lo contrario–,
pero no tenemos un conocimiento de la tecnología
agraria tradicional española. El aparente contrasentido
no es tal; existen numerosos
artículos locales, menos
regionales y casi ninguno de
ámbito estatal. Si a ello
sumamos que sólo un apero,
el arado (junto a yugos y
carros en menor medida),
fue considerado “importante” y es el único que generó
estudios generales y réplicas
zonales a ellos, el panorama
no es muy alentador2.

Polo que se pode ver, a provincia
máis representada –e con moito–
é a de Ourense, con oito apeiros,
seguíndolle con un as de Lugo
(neste caso unha miniaturaxoguete), a Coruña, e Pontevedra, aínda que este último é
dubidoso, pois de par do nome
da provincia figura o de Padrón.
Puidera ser Padróns, no concello
de Ponteareas.

zona de Monterrei e Verín), débese ás aportacións que fixo o etnógrafo e historiador Xesús Taboada
Chivite.

O que a de Ourense sexa a que
conte con máis (e, en particular, a

No se puede decir que no se
tengan estudiado los aperos

UN PATRIMONIO
ESQUECIDO

CASE

En 1990 escribía José L. Mingote
Calderón:

2. Catálogo de aperos agrícolas del Museo del Pueblo Español, Madrid, 1990, p. 15.
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En Galicia ocorre o mesmo que
para o Estado Español: hai varias
publicacións locais, pero falta
unha a nivel xeral, pois a única
que se podería considerar como
tal, Etnografía. Cultura material
de Xaquín Lorenzo Fernández
(volume II da Historia de Galiza
dirixa por R. Otero Pedrayo,
Buenos Aires, 1962), os apeiros
que reproduce e estudia, agás
poucas excepcións (como a
aixada do Norleste de Galicia, e
os arados de Lugo, Mondariz e
Lalín), os máis deles pertencen á
bisbarra da Limia Baixa e, en particular, ás terras do concello
ourensán de Lobeira. Da autoría
de Don Xaquín tamén son os
seguintes traballos: Vila de

Calvos de Randín (a parte etnográfica), Santiago de Compostela,
1930; “A arte popular nos xugos
da Galiza”, Sociedade Portuguesa de Arqueologia e Etnografia, Porto, 1935;“A vida material” da Parroquia de Velle,
Santiago, 1936; “Die Bremse am
galizischen Wagen”, Volkstum
und Kultur der Romanen,
Hamburg, 1939; “Nomenclatura
del carro gallego”, Revista de
Dialectología y Tradiciones
Populares, 1956; “El carro en el
folklore gallego”, Anales del
Instituto
de
Lingüística,
Mendoza, 1957; e “Distribución
dos xugos na Galiza”, Boletín de
la Real Academia Gallega, 1967.
Agás as publicacións de Xosé M.
González Reboredo sobre o
arado de pau (xunto co carro, o
apeiro considerado máis importante)3, non moito máis ten saído
do prelo sobre esta xeira da nosa
cultura, á que adicaron algúns
traballos (ou parte), entre outros,
Krüger, Crespí, Ebeling, Risco,
Bouza Brey e Lorenzo Fernández, López Soler, Taboada
Chivite, Ramón e FernándezOxea, Villares Paz, Prieto
Rodríguez, Taboada Cid, Lorenzo
Vázquez, C. E. Blanco, Liste
Fernández, etc. 4
Polo de agora fáltanos en
Galicia –e o mesmo para todo o
Estado Español– unha obra básica de prantexamento total e sin-

NOMENCLATURA DO
ARADO NAVIEGO
(NAVIA DE SUARNA)
a) rabela,
b) cuñas ou cuños,
c) orelleiras,
d) pezpiñeiro,
e) palmela ou rella (depende
da forma),
f) teirua,
g) cuña, cuño ou penadoiro,
h) lata ou timón..
(Debuxo de J. Pena)

tetizador, como pode se-la magnífica (aínda que se lle poidan
buscar algunhas tachas) Alfaia
agrícola-portuguesa de E.Veiga
de Oliveira, F. Galhano e B.
Pereira, para os apeiros de alén
do Miño (Lisboa, 1976).
Unha mostra desta riqueza esquecida puidémolo comprobar persoalmente cando redactamos hai
pouco máis dun ano a Aproxima-

ción etnográfica á cultura
material da montaña lucense:
Notas históricas e situación presente5. Pois aínda que non nos
centramos máis que no concello
de Navia de Suarna, situado nos
Ancares Naviegos (Lugo), recollemos case medio cento de trebellos agrícolas, ós que hai que
engadi-los adicados exclusivamente ó cultivo da viña, ás castañas, á apicultura, etc.

3. “O estudo do instrumental agrícola paleotécnico de Galicia: unha aproximación”, Primeiro Coloquio de Antropoloxía de Galicia, 1984; “Notas de
etnografía material da freguesía de San Pedro de Buriz”, Boletín de la Real Academia Gallega, XXXI, 1973; “El arado de madera en Galicia”,
Gallaecia, 3-4, 1977-78; “Aportación ó estudo do instrumental agrícola paleotécnico en Galicia: A ‘arabesa’ de Bergantiños”, Cuadernos de Estudios
Gallegos, 101, 1986.
4. KRÜGER, F.: El léxico rural del noroeste ibérico (1927), versión castelá, Madrid, 1947; CRESPÍ, L.: “Contribuciones al folklore gallego”, Conferencias
y Reseñas Científicas de la Real Sociedad Española de Historia Natural, IV, Madrid, 1929; EBELING, W.: “Die landwirtschaftlichen Geräte im Osten
der Provinz Lugo (Spanien)”, Volkstum und Kultur der Romanen, V, Hamburg, 1932; RISCO, V.: “Estudo etnográfico da Terra de Melide”, Terra de
Melide, Santiago, 1933; BOUZA BREY, F. / LORENZO, J.: “La casa, el trabajo y la cantiga en Pías (Mondariz)”, Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares, III, Madrid, 1947; LÓPEZ SOLER, J.: “El carro mariñán”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, XC, Madrid, 1954; TABOADA CHIVITE,
X.: “La malla en la comarca del Támega superior”, Trabalhos de Antropologia e Etnografia, XX, Porto, 1965-66; RAMÓN E FERNÁNDEZ-OXEA, X.:
Santa Marta de Moreiras, Vigo, 1968; VILLARES PAZ, R.: “La tecnología agraria en la comarca de Santiago a fines del XVII y principios del XVIII”,
Cuadernos de Estudios Gallegos, XXIX, 1974-75; TABOADA CID, M.: “El arado radial en el sur de la provincia de Orense”, Boletín Auriense, VI, 1976,
e “Algunos aspectos de la vida material y espiritual de A Mezquita”, Boletín Auriense, VIII, 1978; LORENZO VÁZQUEZ, R.: “Estudios etnográfico-lingüísticos sobre La Mahía y aledaños”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XVII (1962), XVIII (1963), XIX (1964) e Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares, XVIII, 1-2 e 3-4, 1962; PRIETO RODRÍGUEZ, L.: “O pan na terra da Gudiña”, Boletín Auriense, II, Ourense, 1972; BLANCO, C. E.: “Los
aperos de labranza de Crecente (Pastoriza)”, Verba, IV, 1977; LISTE FERNÁNDEZ, A. M.: El besadoiro y su ergología, Pontevedra, 1988, etc.
5. Antropología y Etnografía de las proximidades de la Sierra de Ancares, vol. II, Deputación provincial de Lugo, 1990.
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posiblemente agrícolas: unha
folla de fouce e unha especie de
machada-martelo, na que se distingue o “ollo” do mango, ámbolos dous moi deteriorados 7.
Todas estas pezas, seguindo a
clasificación cronolóxica de J.
Caro Baroja, posiblemente pertenzan ó periodo “arcaico” ou
“eotécnico”, que abrangue
dende o terceiro milenio ó século III a. C.8

Os apeiros agrícolas en xeral,
están sendo trocados por outros
feitos fóra da zona e mesmo de
Galicia, polo que perden a súa
orixinalidade ó uniformarse
todos.A mostra témola con certas
vasillas como –por exemplo– as
de medir propias de cada bisbarra: xa nos foi moi dificil dar coa
cántara con que se medía antano o viño nas terras de Navia de
Suarna. E dentro de pouco pasará
o mesmo coa ola do Ribeiro e co
cabazo do Condado (Pontevedra), e –que conste– que nos
referimos ás feitas de latón, pois
as antigas de barro xa son pezas
de museo.

Por suposto que tivo que haber
moitos máis apeiros, pero deles
non queda nada ou tan só restos
que non permiten saber cómo
era a súa feitura.

ORIXE E EVOLUCIÓN
Non imos facer aquí unha historia dos apeiros tradicionais que
se empregan (ou empregaron)
no campo galego. Sería imposible, non porque non nos gustase,
senón porque non hai datos,
sendo os poucos que se teñen
insignificantes e debidos case
sempre a descubrimentos arqueolóxicos. Ademais, cómpre
ter en conta que –o mesmo que
noutras moitas cousas– non
somos un caso illado, polo que os
máis dos trebellos –con ou sen
variantes– hainos noutras partes
xeograficamente situadas lonxe
de nós, de Galicia.
Dende que o home empezou a
traballa-la terra fixo uso de ferramentas moi elementais, de pau e
pedra (sílex). Logo pasou a telas
de metal, bronce e ferro. O primeiro investigador galego que
traballou sobre este aspecto foi
Florentino López Cuevillas, que
en 1956 publicou “Os instrumentos de traballo dos castre-

SACHO DE GUINCHAS
(Monterrei, Ourense).
Museo del Pueblo Español, Madrid
(segundo J. L. Mingote Calderón).

xos”. No que se refire ós apeiros
agrícolas, en Galicia só menciona unha fouce de bronce achada
na citania de Santa Trega (A
Garda), e outra de ferro procedente do castro de San Millán
(Cualedro, Ourense)6. Isto amosa
que os descubrimentos de ferramentas foron deica agora moi
escasos. En 1980 apareceron no
castro de Borneiro (Cabana, A
Coruña) dous instrumentos

Sen dúbida, o que máis interese
ten amosado deica agora é o
arado de pau. Non vén a conto
expoñer aquí as diferentes hipóteses que verbo da súa orixe se
teñen dado, que o lector ou lectora pode coñecer consultando
as obras de Caro Baroja e de
González Reboredo 9. Quizais
fose introducido polos romanos,
de aí a denominación que recibe
á veces de arado romano,
anque non faltan autores que
afirmen que na época castrexa
xa existía10.

POSIBLES
CLASIFICACIÓNS
Non é doado facer unha clasificación ríxida de tódolos apeiros
que emprega o campesiño ou o
campesiño-gandeiro, neste caso
unicamente en Galicia, nos seus
labores agrarios. Pódense agrupar
de dous xeitos:
Segundo a función.
Segundo o froito.

6. Boletín de la Real Academia Gallega, XXVII, 1956, pp. 270 ss; “La hoz de hierro de la Cidá do Castro”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XIII,
1958, pp. 329 ss.
7. ROMERO MASIÁ, A. Mª.: “Dous instrumentos de traballo no castro de Borneiro”, Gallaecia. 9-10, pp. 229-234.
8. Tecnología popular española, Editora Nacional, Madrid, 1983, p. 20.
9. CARO BAROJA, J.: “Los arados españoles. Sus tipos y repartición”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, V, 1949; GONZÁLEZ REBOREDO, X. M.: “El arado de madera en Galicia”, Gallaecia, 3-4, 1979.
10. LÓPEZ CUEVILLAS, F.: La civilización céltica en Galicia, Santiago de Compostela, 1953, p. 202.
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APEIROS DO VIÑO (O RIBEIRO): a) moxega, b) cuba coa moxega para pisa-las uvas.
(Debuxo de X. R. Marín Martínez)

A mellor é a primeira, xa que hai
trebellos que tanto serven para
bota-lo centeo, como o millo ou o
trigo. O que cómpre e facer constar tódolos labores que se realizan con cada un. Os adicados
exclusivamente a un froito son
moi escasos.
Xaquín Lorenzo Fernández, na
súa “Etnografía. Cultura material”, publicada en 1962 no
tomo II da Historia de Galiza,
non fai unha catalogación sistemática. Cínguese a ir falando
dos apeiros segundo trata dos
froitos, como o millo (ó que lle
dá máis importancia), o centeo, o viño, o aceite, a herba e o
feo, etc.
Ernesto Veiga de Oliveira,
Fernando Galhano e Benjamim
Pereira, autores da coñecida
Alfaia agrícola portuguesa (a
primeira edición é de 1976), fixeron a seguinte clasificación, que
resumimos conservando as denominacións na lingua orixinal:

Arados (diferentes tipos, entre os
que se achan tamén os de tracción humana).
Instrumentos para desterroar e
alisar a terra.
Enxadas.
Foicinhas e foices.
Alfaia do sistema de dentes.
Debulha de cereais.
Diversos.
Cestaría.
Pola súa banda, Jean-Noël
Marchandiau (Outillage agricole
de la Provence d’autrefois, Édisud, Aix-en-Provence, 1984), fai a
que segue que, como no caso
anterior, damos na lingua orixinal
para evitar traduccións non sempre exactas:
Première partie: Grandeur et servitude des instruments aratoires.
I Quand d’ animal aide
l’ home: le labour mécanique.
II Un travail de forçat: le
labour manuel.
Deuxième partie: Les instru39

~

ments de la moisson et de la
fenaison.
I La faucille de fer dans les
moissons d’ or.
II La faux pour les prés et les
céréales ingrates.
III Le remplacement de la
faucille.
IV Les accessoires du faucheur et du moissonneur.
V Les diverses manières de
séparer le grain de la paille.
VI Pelles et fourches.
VII Appareils pour purifier
les grains et la farine.
VIII La montée du fourrage
au grenier.
Troisiéme partie: Quelques plantes méditerranéennes: La vigne,
la garance, l’ olivier, le chêneliège.
I Dans les vignes du seigneur.
II Une manne pour le
Vaucluse: la garance.
III L’ olivier, providence dans
les terres ingrates.
IV L ‘ exploitation du liège et
la fabrication des bouchons.

En 1990, José Luis Mingote
Calderón publicou a súa co fin de
cataloga-los apeiros do Museo
del Pueblo Español, baseada nos
labores que se fan con cada un:
Preparación de la tierra y
siembra:
Arados, cuchillos, vertederas
y accesorios.
Azadas, legones, rastrillos
metálicos, escardillos.
Layas, fangas, palas metálicas.
Plantadores.
Gradas, mazos para desterronar.
Mantenimiento:
Podaderas, rozones, tijeras
de podar.
Recogida del producto:
Hoces, mesories, zoquetas,
destiles.
Guadañas, colodras, hierros
para picar la guadaña.
Corquetes, tijeras para vendimiar.
Rulos, trillos, volvedoras.
Mayales.
Rastrillos de madera, aparvaderos.
Horcas, bieldos.
Palas de madera, cribas,
tientos.
Otros:
Picador11.
No noso traballo sobre os
Ancares, xa mencionado, tivemos
que prantexarnos a elaboración
dunha clasificación (sempre
mellorable, como tendo en conta
as varias tipoloxías, poñamos por
caso), para poder estudiar todo o
instrumental agrícola que arrecadamos. En resume foi a seguinte,
que acompañamos dalgúns apeiros dos que conservámo-la denominación local, como exemplo:
Traballa-la terra:
Para o home: axada, escavón

de dous dentes, rodín,
sacho, rodo,...
De tracción animal: arado,
cambela, grade, testiza,...
Cortar e rozar:
Para a madeira: axola, broso,
brosa...
Para a herba, feo, centeo, etc.:
foucín, gadaña,...
Para rozar: podón de mango
curto, fouce das silvas,...
Xunta-lo froito, palla, etc.:
balea, forcada, rodalo, ronqueiro,...
Mallar: malle.
Transportar:
O home: banasta, cesta,
mega, peselo, ballarte,...
Os animais: o carro, as alforxas,...
Varia: moa de afiar, cazo de
regar,...
Ademais desta clasificación xenérica, debido a que o traballo de
campo foi enfocado facendo fincapé en certos cultivos, entón os
apeiros propios de cada un figuran mencionados no apartado
correspondente, por exemplo:
As castañas: vara de pico,
cambo, ronqueiro das castañas,
peso dos ourizos, fuste,...
O viño: peselo das uvas, cubas,
calcón, cántara, lagar, alquitara,...
Por suposto que se poden facer
outras moitas clasificacións, pero
calquera das que acabamos de
ollar sirve para que nos puidamos facer unha idea do camiño
que máis convén seguir.

MUSEOS E COLECCIÓNS
ETNOGRÁFICOS
A primeira institución galega que
contou con apeiros agrícolas foi
o Museo de Pías (Ponteareas,
Pontevedra),
fundado
por

Enrique Peinador Vela (18471917), dono do balneario de
Mondariz. Actualmente non
queda del máis que o edificio.
Cómpre agardar moitos anos
para que naza outro museo propiamente etnográfico. Referímonos ó creado en Oseira, de par do
mosteiro do mesmo nome, por
Olimpio Liste Regueiro, que foi
inaugurado en setembro de
1972. Actualmente posúe unha
das mellores coleccións privadas
de toda Galicia. Os apeiros áchanse na sección terceira, entre os
que sobresae un besadoiro ou
arado grande polo que turraban
varias xugadas de bois que se
empregaba antano12.
En 1975 xurdiu a idea de crear
un museo antropolóxico de
Galicia, nacendo entón o Museo
do Pobo Galego, que inaugurou
as primeiras salas o 29 de outubro de 1977. Polo que se refire
exclusivamente á utensilaxe agrícola, conta cunha sala só adicada
a ela, na que se poden admirar
varios arados de pau e de ferro,
medios de transporte –entre os
que sobresae o carro–, diferentes
ferramentas (fouces, legóns,...),
medidas (a ola, o cabazo, o ferrado, etc.).
Outra sala está adicada por enteiro á cestería, na que se mostran
obras procedentes de distintas
bisbarras galegas. Conta, ademais,
cunha boa biblioteca especializada, enriquecida notablemente
coa recente doazón dos libros
que foron do etnógrafo ourensán
Xaquín Lorenzo13.
Apeiros agrícolas tamén hai
algúns noutras institucións, como
no Museo das Pallozas (O
Cebreiro), no de Ribadavia –que
é a sección etnográfica do de

11. MINGOTE CALDERÓN, J. L.: Obr. cit.
12. LISTE FERNÁNDEZ, A. M.: El besadoiro y su ergología, Deputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1988.
13. Posteriormente tamén ingresaron as de Xesús Taboada Chivite, Antonio Rodríguez Fraiz e Antonio Fraguas Fraguas.
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Ourense–, no de San Paio de
Narla (Friol) –sección etnográfica
do provincial de Lugo–, no da
Terra de Melide (nesta vila coruñesa),... e outros varios locais,
entre os que hai algúns particulares –como o do Piornedo
(Cervantes)–, e mesmo escolares,
como o do colexio público
“Mosteiro de Caaveiro” da Capela
(A Coruña).
Fóra de Galicia, pero con trebellos procedentes da nosa terra, o
único que sobresae é o Museo
del Pueblo Español, en Madrid.

os que hai na costa, en Muxía, por
exemplo.A mostra témola en que
só un estudio das diferentes formas e usos da aixada, eixada,
axada,... que hai en Galicia, dá
para facer un bo traballo.
Urxe achegar canto antes o máximo número e as pezas máis
representativas. Recollelas sistematicamente, cunha metodoloxía
axeitada, coas correspondentes
fichas nas que figuren, ademais
da procedencia, o seu uso, artesáns que as forxaban, se aínda se
empregan, se eran iguais ás de
hai correnta ou cincuenta anos,
nomenclatura, etc.

URXE A SÚA RECOLLEITA
Existen varias institucións que se
adican á recolleita destes apeiros,
pero cómpre ter en conta que
cada bisbarra posúe case sempre
algún propio, que se diferencia
dos demáis na forma, no uso ou
mesmo na denominación. E moito
máis cando se trata de cultivos distintos, pois nada teñen en común
os que se empregan nas terras vitivinícolas do Ribeiro (Ourense) e

De non facer isto, dentro de non
moitas décadas os máis dos apeiros tradicionais terán desaparecido e non quedará constancia da
súa existencia nin nos museos, xa
que ademais dos que son trocados polas novas tecnoloxías, cada
vez estanse xeralizando os forxados en fábricas situadas fóra de
Galicia, como é o caso en particular de “La Bellota” de Legazpia
(Guipúzcoa).
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TOMÁS VEGA PATO

Escudos e memorias históricas para

neda, Pobra de Trives e San Xoán

base dos mesmo, dos concellos de:

de Río, completada na actualidad e

A Heráldica constitúe unha das face-

Avión

próxima a publicarse; recompila-

tas do seu labor investigador, con

Baños de Molgas

ción do armorial cisterciense das

especial dedicación a heráldica

Chandrexa de Queixa

abadías de Europa na súa totalida-

municipal e á representación gráfica

Manzaneda

de; recompilación das labras e

do brasón.

Paderne de Allariz

representacións históricas do escu-

Ten realizado diversos escudos,

Vilamartín de Valdeorras

do

sendo os máis destacados os seguin-

Versión actual do Escudo heráldico

Deputación de Ourense; recompi-

tes:

da Abadía cisterciense de Oseira.

lación

No campo da Vexiloloxía é autor da

nomeamento nobiliario e da adop-

Deputación provincial de Ourense

Bandeira provincial de Ourense e do

ción de escudo heráldico do

Escudo de Monseñor Araújo Iglesias,

seu Regulamento de uso.

Marqués de Trives; recompilación

Bispo de Mondoñedo.

Colaborador

Manzaneda - Ourense, 1938

Normalización

do

escudo

da

heráldico

da

do

Concello

documentación

e

do

de

de antecedentes de escudos dos

Heráldica da Xunta de Galicia para a

concellos da provincia de Ourense

Reboredo, Bispo de Ourense.

provincia de Ourense.

de uso consuetudinario ou inme-

Escudo de Monseñor Osoro Sierra,

Outras actividades a destacar do

morial e doutros cal aprobación é

Bispo de Ourense.

autor son: recompilación e estudio

anterior as competencias da Xunta

Escudo de Monseñor Osoro Sierra,

das labras heráldicas dos concellos

de Galicia en materia

Arcebispo de Oviedo.

de Chandrexa de Queixa, Manza-

dica; etc., etc.

Escudo de Monseñor

Diéguez

da

Comisión

de Herál-

Heráldica

ESCUDO
HERÁLDICO
E A BANDEIRA
da Provincia
de Ourense

Tomás Vega Pato
textos, debuxos e fotografías do autor

termos participado na normalización do primeiro destes
símbolos, e na creación do segundo, cremos estar en
condicións de trasmitir con fidelidade as circunstancias
que rodean a ámbolos dous, pondo a disposición de
quen se interese no seu estudio datos fidedignos que lle
serán de incuestionable axuda polo seu valor, tanto gráfico como documental evitando así terxiversacións ó
tempo que se contribúe á erradicación de posibles interpretacións anecdóticas e manipulacións gráficas.

NOTA INTRODUCTORIA
Como se expón con maior amplitude no texto que segue
a esta introducción, as armerías das institucións, sobre
todo locais, están sometidas a continuos cambios, case
sempre inxustificados. O Escudo Heráldico provincial
de Ourense é relativamente xove, ó redor dun século de
existencia, sendo aínda máis xove a súa bandeira. Por

O ESCUDO HERÁLDICO

Deputación provincial de Ourense prodúcese por
acordo do 22 de outubro de 1835.

DA PROVINCIA DE OURENSE

Nacen as diputacións provinciais coa Constitución
de 1812, e tras progresos e retrocesos na súa evolución se consolidan en 1835. A instalación da

A necesidade de fixar armas definitivas para a provincia de Ourense surxíu máis tarde. A representación das mesmas con datación más antiga que coñecemos figura no libro Banderas y Escudos de las provincias de España, de recente edición,2 no que figura un escudo da de Ourense ó que se lle atribúe data
de 1878. Dito escudo foi extraído da Historia
General de España de Modesto de la Fuente (1885)
o cal incluía os das 49 provincias existentes na época.
Intuímos que na recompilación, polo autor, dos escudos provinciais de entón, non existe o rigor desexable, o cal é comprensible polas dificultades nos con-

1. Temos practicamente rematado un estudio sobre as armas da cidade
de Ourense, que ben poideramos dar a coñecer conxuntamente coas da
provincia. Se non o facemos é na esperanza de que nos sexan facilitados certos datos solicitados ó concello, relativos á posible existencia dun
expediente de normalización recente, do que non temos máis que noticias verbais de cal veracidade dubidamos a teor da longa demora dunha

resposta concreta. Fixámonos un prazo razonable para a obtención de
dita información. De continua-lo silencio procederemos a publicación da
investigación realizada e das conclusións ás que chegamos sobre o
devandito brasón.
2. “Banderas y Escudos de la provincias de España. Ministerio para las
Administraciones Públicas.” Madrid,1992

A diferencia do que sucede co da cidade de
Ourense1, o Escudo Heráldico provincial, ou da
Deputación provincial de Ourense, non presenta
tantos problemas na súa orixe e evolución coma
aquel, tanto pola inmediatez no tempo da creación
da institución provincial, como polo aínda máis serodio uso de armas por dita institución.
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tactos cos corresponsais, ou coas institucións ás que
recorreu para a súa información3. Isto, ademais, contradícese co contido da carta que o Presidente da
Deputación provincial de Ourense, Lorenzo Gil, datada o 1 de setembro de 1891, dirixida a Benito
Fernández Alonso, na que lle prega diga cales foron,
son ou deben ser as armas da cidade de Ourense e
cales as da provincia. Trascribimos, íntegra, polo seu
interese, dita carta, xa que pón de relevo a inexistencia ó intre de escudo provincial de Ourense:

de”. Remata Fernández Alonso o seu estudio fixando
definitivamente, en longa e retórica descrición, o brasón: “puente al natural en campo de plata, surmontada de una corona, un castillo y un león rampante, con una espada desnuda en la mano derecha, y en el jefe una corona real de oro, viéndose
debajo las aguas del Miño, en ondas de azur”.
Temos que destacar,unha vez máis,a habitual confusión
de Benito Fernández Alonso, o cal cando menciona o
“jefe” estase referindo ó “timbre”6, confusión esta que
acabaría introducindo a coroa no escudo de Ourense
sin ningún precedente que o xustifique. Citamos textualmente extraído da súa obra7 o seguinte paragrafo:
“un león con espada levantada en la garra derecha y
la corona de oro en la cabeza ó jefe del escudo.”

Sr. D. Benito Fernández Alonso
Mi apreciable e ilustrado amigo: Cercano el momento de poner un “Escudo de armas” al frente del nuevo
edificio destinado a Instituto de segunda enseñanza
de la provincia, en mi deseo de acertar, procuré reconocer antecedentes y ver los edificios más caracterizados de la capital; pero, la confusión en que se
encuentran, sin la torre y sin el puente, en algunos
sitios; ocurriendo otro tanto con el número par o
impar de los leones que adornan el escudo en otros;
sin darme cuenta de las razones que hayan motivado
tan notables cambios, en época en que con tanto
esmero la historia de los pueblos solía traducirse en
el símbolo de sus armas; creyéndole a V. más enterado, le ruego me diga, cuáles fueron, son o deben de
ser las armas de la ciudad de Orense y cuales las de
la provincia, y por ello le anticipa gracias su afectísimo amigo s. s.

No ano 1894 foi adquirido pola Deputación un edificio para destino a Pazo provincial, acordándose o
traslado ó mesmo –unha vez rematadas as obras de
adecuación– o día dous de agosto do mesmo ano. O
escudo, timbrado con coroa mural, que figura no
frontispicio non foi realizado durante ditas obras,
pois así o testemuñan as fotos que coñecemos do
edificio na data referida. Cabe supoñer que fose realizado durante a segunda República. Non obstante é
este un dato a investigar. Convén ter presente ó respecto que este feito tamén puido ter lugar en calquera momento na evolución do Pazo provincial;
bastaría para iso segui-la iniciativa de persoa experta
que o suxirise, pois son as coroas “muralis” o signo
diferenciador das corporacións da administación
municipal, segundo afirma o prestixioso heraldista
Vicente de Cadenas y Vicent 8, por medio das cales
se diferencian, entre outras corporacións, as provincias ou deputacións. Por outra banda, advertimos a
presencia da coroa mural no timbre do escudo moldeado en xeso que existe no teito da biblioteca da
Deputación, realizado no período 1928–1932, ou
sexa durante a segunda República. Esto pode reforzala anterior suposición. Presenta este escudo a particularidade de non ter representada a coroa no xefe.

Q. B. S. M.
José Lorenzo Gil.
Orense 10 de Septiembre de 1891 4

A dita carta contesta Benito Fernández Alonso ocupándose por extenso –a resposta recóllese nun libro–
da historia de Ourense, tocando só tanxencialmente
o relativo ás armas de Ourense 5 que si xa de seu se
prestan a confusións, motivado a brasóns tan distintos entre sí como son o león coa espada nun, e o
león, a ponte o castelo e a coroa no outro, agravan
máis a cuestión ó introducir unha nova armería: o
báculo e a mitra, segundo el “as máis antigas da cida-

Ampliamos a recompilación de materialización do
Escudo Heráldico provincial a outras manifestacións
como protocolo, ceremonial, decoración, material
impreso, etc., aínda que só na medida que se nos facilitou o acceso ás mesmas.Así soubemos das primeiras
medallas, que foron realizadas en 1885, acordo do 22
5. ALONSO FERNÁNDEZ, B.-“Armas de Orense”. Imprenta de A.
OTERO. (Ourense,1891)
6. Carece de sentido enumera-la coroa no xefe e surmontando a ponte;
unha obvia á outra, xa que neste caso constitúe o mesmo espacio físico.
7. FERNÁNDEZ ALONSO, B.- Opus cit. p.50
8. CADENAS Y VICENT, V.- “Fundamentos de Heráldica (Ciencia del blasón). Hidalguía. Madrid, 1975

3. Cabe a posibilidade de que a provincia realmente carecera de armas
e que, por non deixar un baleiro, lle foran remitidas ó autor as da cidade. Casos semellantes déronse recentemente.
4. Esta carta pon de manifesto a anarquía existente naquel intre sobre as
verdadeiras armas de Ourense “sin la torre y sin el puente”. Supoñemos
que se refire ós escudos que campan na Fonte das Burgas, Antigo
Matadoiro, Fonte do Picho, Hospital de San Roque e Praza dos Coiros.

44

~

de xullo de 1885, desgraciadamente non nos é coñecido o emblema que portaban, ó non conservarse ningunha. No ano 1915 pídese autorización ó Ministerio
da Gobernación para utilizar como distintivo, polos
deputados, a faixa coas armas de Ourense, acordo do
21 de xullo de 1915 9.Consérvanse tres de estas faixas
(“fajines”), reproducimos na parte gráfica o escudo
que ostentan, o cal non difere doutras representacións, se exceptuamo-lo timbre. Pola puntualización
ou aclaración, de que as faixas levarán as armas de
Ourense, maila petición de autorización ó citado
Ministerio, deducimos que as primitivas medallas non
ostentaban este emblema. Nos retratos de presidentes
da Deputación existentes –realizados por Taxes a partir de 1912– os retratados de mandatos precedentes
portan medallas co escudo de Ourense, inscritas nun
losanxe. Durante a segunda República detectámo-lo
uso do escudo nacional –león, castelo, barras, cadeas e
granada– timbrado coa coroa mural, en impresos, credenciais, etc así como nos selos de caucho.

Nas fotográfias e ilustracións que acompañamos,
pode seguirse a evolución do escudo provincial ata
chegar á versión actual, sen que existan variacións
substanciais, se exceptuamos aquelas impostas pola
moda ou polas circunstancias socio–políticas de
cada momento.Tales son os casos do remate da boca
en pico, a coroa mural, a morfoloxía das figuras, etc.,
circunstancias que non alteran en absoluto o brasón.
Prodúcese, non obstante, un feito puntual durante
un curto período na evolución do Escudo Heráldico
provincial, circunstancia á que nós non somos alleos.
Referímonos ó brasón que aparece en certos sinais
informativos nas estradas provinciais, no cal se eliminou a coroa que figura no xefe, introducíndose,
ademais, o león coa cabeza volta cara atrás, tal como
aparece nas labras da Praza dos Coiros, As Burgas,
Fonte do Rei, etc. Con esta actuación iniciábase un
serio intento de establecer definitivamente un brasón provincial con base histórica, tendo en conta,
ademais, as normas aplicables as armerías provinciais, cales armas, segundo a costume heráldica deberán fundamentarse nas da capitalidade provincial,
disminuíndoas respecto destas; de ahí a supresión
da coroa no xefe, cal orixe pode estar, como queda
dito, nos erros de Fernández Alonso, como tamén
poidera ser unha cuestión errática gráfica, nacida do
feito de encerra-lo escudo nunha orla oval, incluida a
coroa, cal orla se “recoroaría” máis tarde. O brasón
que figurou nos sinais contaba coa aprobación da
superioridade, a cal opinión se someteu mediante a
presentación da preceptiva memoria–estudio; pero
circunstancias alleas ó dictado heráldico propiciarian unha volta atrás no brasón e diseño do escudo
provincial, procedéndose o establecemento da versión anterior no ano 1989, en cal ano, data 5 de outubre, se recibe na Deputación provincial escrito 11 do
director do Gabinete do Secretario de Estado para as
Administracións Territoriais (MAP), no cal, a efectos
da correspondente publicación por este Departamento, se pregaba a remisión á maior urxencia posible, da reproducción a cores do Escudo Heráldico e
a Bandeira da provincia, con texto explicativo dos
seus símbolos e elementos constitutivos, así como a
normativa reguladora no seu caso.

Outras representacións heráldicas no edificio, figuran gravadas no vidro das portas interiores das diferentes plantas do Pazo provincial. Tamén figura o
escudo de armas nas tres vidreiras do corredor de
Presidencia, realizadas en 1989. Presentan estas a
peculiaridade, incongruente, de ostentar no timbre a
coroa real aberta. Elo ten a súa explicación; as razóns
que motivaron a inclusión do escudo así timbrado
foron de índole económica, que aconsellou empregar matrices xa existentes. A realización de novos
moldes implicaba un oneroso custo que facía inviable a construcción das vidreiras. Isto constitúe un
mal menor, xa que, ó ser divulgadas as circunstancias
que motivaron o feito, evítanse futuras confusións,
anulando calquera efecto negativo en vindeiras
investigacións que poidan realizarse. Non obstante
debemos facer unha salvedade sobre os escudos das
demais deputacións españolas actuais, recollidas na
obra xa citada, “Banderas y Escudos de las provincias de España” que figuran con diversos timbres,
dos que, vintecatro tímbranse con coroas reais abertas, outro con coroa mural e un sen timbre. Os dezeseis restantes, dos recollidos, levan coroa real cerrada 10. Polo que respecta ós escudos das comunidades
autónomas españolas, observamos a coroa aberta en
tres deles; outros tres carecen de timbre; un leva
helmo; outro leva unha simplificación da coroa; dous
máis son modernos iconos de identidade gráfica corporativa, dos cales só un ten relación coa heráldica,
os restantes levan coroa real cerrada.

Interesado polo secretario xeral da Deputación, de
quen redacta estas liñas, procedeuse á descrición
heráldica definitiva e ó debuxo do Escudo provincial
para o seu envío; acompáñase reproducíon facsímil
dos mesmos.
10. Como nota curiosa destacamos que os escudos heráldicos con menos
alteracións entre si, comparando as versións de 1878 e 1991, son os das
provincias galegas.
11. Recibido vía fax

9. Para a información relativa a datas de aprobacións, sesións, etc, así
como para detectar aspectos gráficos, ou fotográficos, foinos de gran utilidade a obra de Aberto Pascual Carballo: “MAS DE CIEN AÑOS EN LA
VIDA DE OURENSE. Escuela Provincial de Artes y Oficios. Diputación
provincial Ourense. (Ourense, 1996)
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Dende entón, e ata a data, as únicas diferencias existentes consisten en simples matices gráficos ou
melloras de diseño, sin cambios substanciais, no
intento dunha adaptación paulatina, sen brusquedades, ás máis estrictas normas heráldicas, meta que
consideramos practicamente conseguida. Inclúese
ilustración desta última versión, co fin de que o lector iniciado poida saca-las sús propias conclusions.
Outro campo de búsqueda constituiuno o material
de imprenta, libros, folletos, programas, anuncios,
etc., pero vemónos na necesidade de non telo en
conta, en aras do rigor, pois estas representacións do
escudo, pintorescas, cando non atípicas ou in congruentes, quedaban habitualmente ó criterio e antollo do impresor, ou do debuxante de turno, que non
dubidaban en engadir elementos dificilmente calificables como heráldicos, costume esta que aínda hoxe
pemanece, sendo de moi
díficil erradicación.

Facsímil fax do gabinete de Estado para A.P. interesando reproducción Escudo Heráldico e Bandeira.

A modernidade e as premuras na xestión que dela
dimanan, a máis doutras
consideracións de tipo
expeditivo ou práctico,
cando non económicas,
levaron á necesidade de
usar outros símbolos de
identidade máis resolutivos,
para aquelas ocasións que
permiten o seu emprego,
sen prescindir por elo da
Heráldica. Nace así o escudo
simplificado, para uso
cotián. É un icono menos
coercitivo a nivel visual, que
proxecta acercamento e
proximidade. É, ademais,
facilmente exportable por
medios informáticos, e de
custo de impresión máis
reducido. A especial concepción deste icono heráldico obvia, pola súa composición, a duplicidade da
coroa no xefe e no timbre,
sintetizando a representación ó prescincir da liña
que conforma o campo.
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ANEXO DOCUMENTAL

Facsímil oficio de remisión Escudo Heráldico ó MAP.

Facsímil do brasón enviado ó MAP.
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ANEXO GRÁFICO

Escudo frontis Instituto.

Escudo faixas deputados.

Escudo frontis Pazo Provincial.

Escudo teito Biblioteca
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ANEXO GRÁFICO

Debuxo Escudo sinais das estradas.

Debuxo Escudo enviado ó MAP.

Debuxo Escudo actual.

Debuxo Escudo simplificado.
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Comeza o proceso de creación da bandeira coa petición, por parte do Presidente, de proposta da mesma
ós servicios técnicos da institución provincial1, proposta que comprende a memoria técnica e deseño da
enseña, para, unha vez determinada a súa idoneidade,
ser sometida ós preceptivos trámites regulamentarios.

A BANDEIRA DA PROVINCIA
DE OURENSE
I. ANTECEDENTES

Feito este preámbulo, evitaremos extendernos na
introducción si remitimos ó lector á devandita proposta de bandeira e ós antecedentes que a propician
e concretan. Transcríbese a continuación, aínda que
non na súa integridade, xa que se eliminan por brevidade aquelas partes non específicas- anexos – que
complementan o proxecto e que non son útiles ó
noso propósito, pois só recollen elementos gráficos
que reflicten a coherencia formal na materialización
do concepto de identidade corporativa emprendido
pola Deputación provincial de Ourense, o cal culmina
coa fixación formal do Escudo Heráldico provincial2 e
co proxecto da Bandeira.

Introducción
Contrariamente ó que adoita suceder coa xénese e
evolución das armerías, casos dos escudos heráldicos
da cidade e provincia de Ourense, a xestación de
Bandeira da provincia de Ourense pódese seguir
paso a paso ata a súa aprobación definitiva pola
Xunta de Galicia e á publicación do seu Regulamento
de Uso.O proceso abrangue un período que se extende desde febreiro de 1996 ata febreiro de 1998.

ESPAÑA, publicado polo “Ministerio de las Administraciones Públicas”
(Madrid, 1992). Tamén nun díptico a cores publicado pola Deputación provincial de Ourense en tamaño DIN A- 4, contendo tódalas especificación técnicas maila descrición heráldica para a súa correcta utilización.

1. A petición fíxoselle concretamente ó Gabinete de imaxe, sendo responsable de dito negociado o autor deste traballo.
2. A actual versión gráfica do Escudo Heráldico provincial, mailo seu blasón, recóllese no libro BANDERAS Y ESCUDOS DE LAS PROVINCIAS DE
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Páxinas facsímiles da proposta
de bandeira da provincia de Ourense.
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II. TRÁMITES REGULAMENTARIOS

calquer proceso desta índole se producen sempre
situaciós curiosas ou insólitas, e noso caso non é
unha excepción, tamén o é que a inclusión deste
tipo de detalles afástase da filosofía do noso traballo,
cal intencionalidad é, como xa se dixo, evitar situacións de confusión, e o anecdótico constitúe sempre
un perfecto caldo de cultivo no que proliferan estas
indesexables incidencias. De calquer xeito aqueles
detalles non substanciais que poidan resultar de interese quedan reflectidos nos documentos que compoñen o anexo.

Introducción
No ánimo de facilitarlle o labor a futuros investigadores, e de evitar ó mesmo tempo previsibles situacións
confusas, orixinadas en intervencións manipuladoras
e interpretacións gratuítas, tan frecuentes no uso dos
elementos heráldicos ou vexilolóxicos propios das
institucións locais, relacionaremos de xeito breve os
pasos seguidos na tramitación da bandeira. De seguido inclúese a cronoloxía completa dos trámites regulamentarios. Tamén un anexo no que se transcriben
de forma facsimilar aqueles documentos esenciais
–acordos, decretos e publicación en diarios oficiais–
relativos á Bandeira da provincia de Ourense e ó seu
Regulamento de uso, incluíndo, ademais, a definición
xeométrica e cromática da enseña, mailos seus complementos cos necesarios debuxos.

Dito o que antecede só nos queda, en aras ó rigor e por
fidelidade ó proceso, deternos nunha salvedade, que ó
lector iniciado non se lle pasará por alto. Trátase da
denominación da bandeira que nos trámites da deputación,que culminan na aprobación definitiva polo Pleno,
e posteriormente no Regulamento de uso, denomínase
como BANDEIRA DA PROVINCIA DE OURENSE, ou
BANDEIRA PROVINCIAL DE OURENSE,mentres que no
Decreto da Consellería de Xustiza, Interior e Relación
Laborais, menciónase como BANDEIRA DA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.

Evitaremos ser prolixos no noso discurso pasando
por alto as anécdotas, xa que si ben é certo que en
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Cronoloxía

Somos da opinión de que o matiz non é significativo nin
implica dualidade, xa que, en todo caso, os emblemas
das deputacións provincias son sempre os da provincia;
non obstante cremos oportuno resata-lo dato.

BANDEIRA
Proposta de bandeira (Memoria e deseño previo) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 de febreiro de 1996

Reseña do expediente
Confeccionada a proposta de creación de bandeira e
presentada ó Presidente, éste remite copia ós portavoces dos grupos políticos na deputación, para que
conxuntamente co encargado do negociado de
imaxe realicen os trámites oportunos para determina-lo deseño da bandeira, previos os asesoramentos
técnicos que estimasen necesarios.

Reunión dos portavoces dos grupos políticos na
Deputación de Ourense e o encargado do negociado
de imaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 de maio de 1996

Determinado o deseño da bandeira, polos portavoces e o citado funcionario, o Secretario Xeral emite
informe técnico relativo ó expediente de adopción
de bandeira provincial.

Acordo de adopción de Bandeira provincial polo
Pleno da Corporación provincial 28 de xuño de 1996

Informe do secretario da Deputación de Ourense,
realtivo ó expediente de adopción de Bandeira
Provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 de xuño de 1996

Exposición pública no B.O.P. (Nº 152/96). . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 de xullo de 1996

O Pleno da Corporación provincial en sesión do día
28 de xuño de 1996, acordou a adopción de
Bandeira da provincia de Ourense, a cal responde a
descrición vexilolóxica seguinte:

Exposición pública no D.O.G. (Nº 136/96) . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 de xullo de 1996
Aprobación definitiva polo Pleno da Corporación
provincial, da apdoción de Bandeira provincial . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 de setembro de 1996

“AZUL E Ó BATENTE ONCE PUNTOS BRANCOS POSTOS EN PAO (OU EN VERTICAL)”
E para aquelas circunstancias especiais, que se determinarán no Regulamento de uso da bandeira, ésta
axustarase ó seguinte:

Remisión de expediente de adopción de Bandeira
provincial á Xunta de Galicia . . . 2 de outubro de 1996
Decreto 259/1997, do 9 de outubro, polo que se
aproba a bandeira da Deputación Provincial de
Ourense (D.O.G. Nº 204). . . . 22 de outubro de 1997

“AUMENTARÁ CO ESCUDO DE OURENSE
DISPOSTO NO CENTRO”
Sometido o acordo de adopción á regramentaria
exposición pública no B.O.P., e non habéndose formulado alegacións, procédese á aprobación definitiva polo Pleno da Corporación provincial, sendo
posteriormente remitido á Xunta de Galicia,
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais
a cal, visto o informe favorable emitido pola
Comisión de Heráldica o eleva ó Consello da Xunta
de Galicia que aproba a bandeira da Deputación
provincial de Ourense na súa reunión do día nove
de outubro de 1997, publicándose o Decreto de
aprobación no D.O.G.

REGULAMENTO DE USO DA BANDEIRA
Dictame da Comisión Informativa de Goberno e
Réxime Interior, sobre Regulamento de uso da bandeira da Deputación provincial de Ourense . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 de novembro de 1997
Aprobación inicial polo Pleno da Corporación provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 de novembro de 1997
Exposición pública doRegulamento de uso da
Bandeira provincial de Ourense (B.O.P. Nº 279/97)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 de decembro de 1997

Posteriormente procedeuse á redacción, exposición
pública e aprobación definitiva polo Pleno da
Corporación provincial, do Regulamento de uso da
bandeira, no que se describe en detalle a mesma e se
regula o seu uso, acompañando ó modelo oficial as
especificacións técnicas necesarias ó fin de facilitar
a execución material correcta da mesma no que se
refire ó pano, ás cores, tamaños e proporcións.

Aprobación definitiva polo Pleno da Corporación
provincial . . . . . . . . . . . . . . . . 30 de xaneiro de 1998
Publicación da aprobación definitiva, e texto íntegro, do Regulamento de uso da Bandeira provincial
(B.O.P. Nº 35/98) . . . . . . . . . . 12 de febreiro de 1998
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Facsímiles dos acordos corporativos e da publicación de aprobación da bandeira no DOG e no B.O. da provincia de Ourense.
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DEFINICIÓN
XEOMETRÍA E CROMÁTICA DA BANDEIRA

CONCLUSIÓN
Consideramos haber contribuido con este estudio a
un mellor coñecemento do brasón e da enseña provincial, así como á aportación de datos que faciliten
ulteriores investigacións por outros autores. Non
obstante a nosa primordial intencionalidade é a de
contribuir a inculcar un máis rigoroso emprego das
regras do brasón naqueles escudos de armas que
estean aínda por facer, e tamén naqueloutros que sin
tramitación se veñen usando de xeito consuetudinario, ou por apropiación, os cales experimentan continuos cambios motivados a actuacións inexpertas,
dimanantes moitas veces da tradición erudita.
Quixeramos animar tamén a aquelas corporacións
que, dada a permisividade na representación en moitos expedientes regulamentariamente aprobados
veñen ostentanto brasonamentos incorrectos, a que
procederan aunha máis experta corrección gráfica
dos seus escudos.
BIBLIOGRAFÍA
PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E. “Emblemas municipais de
Galicia. I.- Expedientes de escudos e bandeiras aprobados nos
anos 1994 a 1997”. Xunta de Galicia (Santiago 1999)
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O único retrato que se conserva do poeta.

DELFÍN CASEIRO NOGUEIRAS

1954, Rairiz da Veiga - Ourense

Licenciado en Filoloxia Románica e
Galego-Portuguesa. Catedrático de
Língua e Literatura no Instituto
Blanco Amor de Ourense. Colaborador en libros de texto e revistas
especializadas. Membro da Mesa pola
Normalización Lingüística. Responsábel do Servizo de Normalización
Lingüística de Vilar de Santos.

i t e r a t u r a

NO CENTENARIO
DO SEU PASAMENTO

A OBRA
LITERARIA
DE ALBERTO
G A R C Í A
FERREIRO

Delfín Caseiro Nogueiras

“Pensamentos que durmides,
espertái e frolecede.”
(Chorimas)

0. INTRODUCIÓN

tempo de entusiasmo político-social e de efervescencia do movemento a favor da normalización lingüística e literaria e comparte protagonismo con
destacadísimos protagonistas como o insigne poeta
Curros Enríquez, o infatigábel xornalista e escritor
Lamas Carvajal e o cualificado lingüísta Saco y Arce.
Será o xornal El Heraldo Gallego de Lamas Carvajal
a publicación que máis se signifique na defensa e
promoción da lingua. As súas conviccións de librepensador rebelde, ás veces mordaz, case sempre irónico ou sarcástico, provocaron varios procesos xudiciais. Morre o 9 de Febreiro de 1902 en Compostela,
onde reside os dous últimos anos acochado no agarimo doméstico, sen máis noticias da súa persoa.

Alberto García Ferreiro nace en Ourense o 11 de
Marzo de 1860 –unha placa na casa natal, na
Barreira, é a única lembranza física–, cidade en que
morará durante boa parte da súa curta existencia.
Tras realizar a carreira de Dereito na Universidade
compostelá, dedícase á avogacía na cidade das
Burgas e gaña axiña sona de excelso e competente
orador. Compaxina a profesión xurídica con unha
intensa actividade xornalística e con unha significativa produción literaria. Funda e dirixe diversas
publicacións como La Semana ou La Defensa de
Galicia; colabora en xornais, especialmente en O Tío
Marcos da Portela. Participa activamente na vida
política e vai ser nomeado delegado da Asemblea
Central e designado responsábel de organizar a sección ourensá da Asociación Regionalista Gallega, fundada no 1890, o sector máis galeguista e progresista
do Rexionalismo.Valedor de Concepción Arenal, será
un dos promotores do monumento erixido en
Ourense. O poeta vive en Ourense –un dos centros
máis dinamizadores da cultura galega do XIX– un

1. OBRA LITERARIA
Escritor precoz, publica con apenas 19 anos a obra
dramática Luchar por la patria, anuncio do seu
espírito combativo e patriótico, que se representa no
Teatro Principal de Santiago. Un ano despois, ve a luz
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o poemario Gritos del alma, que combina a produción poética de asunto patriótico e intimista. Escribe
aínda en español o Discurso sobre Garcilaso de la
Vega y sus obras, que fora pronunciado na
Universidade Literaria de Santiago.

das obras literarias do Rexurdimento– a aparición
dunha obra galega, constituíndo un caso paradigmático o primeiro libro galego do poeta ourensán,
Volvoretas, que foi obxecto de reseñas máis ou
menos positivas en oito publicacións (entre outras, a
asinada por Eladio Rodríguez en O Tío Marcos da
Portela ou a aparecida en La Ley de Madrid). Esta
obra foi a primeira que recibiu o apoio de varias institucións públicas –Deputacións de Pontevedra,
Lugo e A Coruña– que acordaron adquirir exemplares no ano 1888.

Mais, o que o fixo merecente de perdurar na historia da literatura foi a creación poética de expresión
galega, de considerábel extensión para a época,
publicada nun breve espazo temporal: Volvoretas
(1887), Chorimas (1890), Leenda de groria (1891)
e Follas de papel (1892); todas por volta do 1888,
“annus mirabilis” das nosas letras. Non faría ningunha publicación máis, aínda que na última folla de
Chorimas, editada na Biblioteca Gallega que dirixía
o erudito Andrés Martínez Salazar, se dá a noticia de
un libro “próximo a publicarse”, A xornada de
Sampayo (cadro histórico en verso), ao que tamén
fai alusión en nota a pé de páxina (“Proemeo d’un
cadro históreco próusimo a pubricarse”) na composición “Foi obra d’o istinto, non foi a crozada”
incluída na obra citada. O mesmo apuntamento fala
de outros dous libros en preparación: Escumas e
Follas aldeanas. O segundo ben podería ser Follas
de papel, editado en Madrid.

Representativa deste sentir é a valoración de Emilio
Ferrari no 1889, recollida por Antonio Couceiro
Freijomil (1952: 132), a respecto do poemario
Volvoretas: “La nota juguetona de la alegría cual la
profunda del dolor; el acento viril del patriotismo
igual que la tierna lágrima del sentimiento; el dulce
madrigal y el epigrama regocijado, toda la gama poética, toda la recorre, ora trazando con mano franca
grandes cuadros, ora concentrando el pensamiento
en exquisita esencia para encerrarla en primoroso
frasco; con rimas que suenan unas veces como campana tañida a rebato, otras como la esquila del ganado en los ribazos del país. Pero sobre tal variedad hay
una unidad que la enlaza: el amor a la patria gallega
locamente adorada...”
Outra proba elocuente da súa popularidade foi a
inclusión do seu poema “¡Menten!” nun festival de
música galega celebrado na Coruña o día 18 de Agosto
de 1907 (composicións de Rosalía, Curros, Pondal,
Lamas, Pintos, Añón, Camino,...). A peza de García
Ferreiro é unha exhortación ao combate,á resistencia,
e unha declaración de fe na Terra e nos galegos:

2 . F O R T U N A DA S Ú A O B R A
A profesora Dolores Vilavedra (1999: 113) fai especial fincapé no contexto cultural do Rexudimento,
marcado pola necesidade de crear unha identidade
autóctona:“Isto explica as diferentes lecturas que a
producción dun mesmo autor suscitaba daquela e
suxire hoxe, así como o aparentemente sorprendente protagonismo que no sistema literario finisecular
tiveron certos escritores arestora relegados a un
plano secundario”.

“¡Cantai, cantai, hasta que pas’a noite
E veñ’o sol co rebrilar da aurora!”
(Follas de papel)
O profesor Ricardo Carballo Calero sinala que a figura de García Ferreiro foi obxecto de atención nos
diversos tratados de historia da literatura da época,
mesmo naquelas que dedican escasas páxinas ás
letras galegas.

As palabras acáenlle perfectamente ao noso autor.
Tras a publicación do seu drama Luchar por la patria
(1879), o seu amigo Lamas Carvajal faille esta recomendación desde as páxinas de El Heraldo Gallego:
“Cultive la poesía lírica, para la que tan felices disposiciones muestra...” Gritos del alma (1880), primeiro
poemario, tivo así mesmo escasa repercusión.

Mais, nin todo foron parabéns para o autor de
Ourense. Leopoldo Pedreira, en El regionalismo en
Galicia, censura con dureza a obra do poeta, cualificándoa de superficial e convencional en extremo.

Ben distinta foi a resonancia que coñeceron as súas
producións galegas.

Eugenio Carré Aldao (1911: 78-79) manifestábase
nestes termos: “Goza fama, y merecida, de poeta
Alberto García Ferreiro. Por lo que muchos juzgan
exageraciones y sólo son consecuencias de escuela,
ha sido combatido muy injustamente por la crítica

A investigadora Carme Hermida (1992: 160) salienta
a grande acollida que tiña na prensa da época –canle
de comunicación que permitiu a difusión da maioría
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que, no pudiendo perdonarle su excesivo galleguismo, reconoce, sin embargo, como superiores
muchos de los trabajos de sus primeras obras,
Volvorestas y Chorimas, a los escritos posteriores.”
O propio Carballo Calero (1975: 446-448) admite
que “versificaba ben, inda que falaba mal” (sic!) e
sinala verbo de Leenda de groria:“A versificación é
robusta, o ton grandilocuente, non gongorino, como
quería Pedreira, senón máis ben victorhuguesco,
máis romántico que barroco no atrevimento da
imaxe”. Co resto da súa obra lírica, o profesor é excesivamente severo no xuízo: “...resulta falta de orixinalidade e sobrada de vulgaridade.”
O pasamento do escritor foi asunto de algúns poemas:“A Alberto García Ferreiro”, de Salvador Cabeza
León e “Na morte de Alberte García Ferreiro”, do
tudense Xusto Eliseo Areal Barros.
Ao longo de todo o século XX, a obra de García
Ferreiro non é obxceto de ningunha reedición. Só uns
poucos poemas son incluídos en obras antolóxicas e a
súa obra ten distinta sorte nos tratados e dicionarios
literarios. Francisco Fernández del Riego (1976) inclúe
na súa antoloxía tres títulos: “A torre de Porqueira”
(Volvoretas), “Foi eiquí...” (Volvoretas) e “Carniza”
(Chorimas). Máis sorprendente resulta a inclusión de
dúas composicións do autor –“Vexo andar as virtudes
pol-as calles” e “Era da caste d’eses doores”– na antoloxía bilingüe Ocho siglos de poesía gallega, que reúne
240 pezas, realizada para Alianza Editorial por Carmen
Martín Gaite e Andrés Ruiz Tarazona.

A torre de Porqueira, memoria pétrea
de tempos de tiranía señorial.

mente su Leenda de groria, canto épico a la defensa
de la Coruña en 1589, y pocas ovaciones tan estruendosas hemos presenciado como la tributada por el
pueblo coruñés al dar magistralmente lectura de las
valientes octavas del poema su distinguido autor.”

O poema épico-narrativo Leenda de groria é obxecto
de estudio no Diccionario da literatura galega, volume III (2000), dedicado a obras, coordinado pola profesora da Universidade compostelá Dolores Vilavedra.

Nas notas explicativas que acompañan a edición da
obra no 1891, García Ferreiro fai alusión a Andrés
Martínez Salazar – “O señor Salazar,a quen o autor quere
tanto com’admira”– e ao seu libro O cerco d’a Cruña
en 1589, e Mayor Fernández Pita. Nel achou o poeta
información documentada sobre o acontecemento histórico que recreou en maxestosa composición.
No mesmo ano do certame, 1890, outro ilustre
ourensán –de adopción, neste caso–, excelso orador
sagrado, Marcelo Macías y García, pronunciaba o día
3 de Agosto na igrexa parroquial de San Xurxo da
cidade herculina solemne dircurso co título Defensa
de La Coruña en 1589, en conmemoración do terceiro centenario de tan heroico suceso.

3 . AC H E G A M E N T O Á S Ú A O B R A
3.1. POESÍA ÉPICA: Leenda de groria
Unha das poucas mostras de literatura épica galega, é
considerada a máis orixinal e valiosa creación do autor.
A composición foi distinguida co primeiro premio no
“Certame científeco, literareo, artísteco, industreal e
mercantil, que se celebróu n-a Cruña o dia 7 de
Setembre d’o ano últemo”(1890), convocado polo
Liceo Brigantino. Carré Aldao (1911: 79) faise eco do
acto literario:“Uno de los más inspirados es indudable-

A composición épico-lendaria, que Méndez Ferrín
insire na Escola Formalista inaugurada por Eduardo
Pondal e que tería a Leconte de Lisle como máximo
representante das letras francesas, consta de 47 oitavas reais e canta a defensa heroica que os coruñeses,
con María Pita convertida en valente heroína, fan da
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súa cidade perante o ataque traizoeiro da armada
inglesa mandada polo célebre almirante Francis
Drake e o seu comandante Norris no ano 1589 e que
se prolongou durante seis angustiosos días.

“O muro renxe, e cae; per’outro muro
De corazós alcontran...¡y-é máis duro!”
(Oitava XXXII)
Boa mostra da forza expresiva que chega a atinxir o
autor son dous versos exquisitos, áxiles e suxestivos,
exemplo de corrección lingüística, en que invoca a
inspiración e a “arbre da historia”:

A crítica ten advertido ecos de Víctor Hugo, autor da
impoñente Legende de siècles –inmensa colección
de mitos e lendas épicas–, de Luís de Camoes e da
súa epopea marítima Os Lusíadas, así como de
Eduardo Pondal, creador de Os Eoas.

“¡Pra t’apreixar, apouvigand’o vento,
aguias quixera ter n-o pensamento!”
(Oitava IV)

O acontecemento histórico e a súa protagonista han
inspirar outras obras literarias: Florencio Vaamonde
Lores recréaos en Os Calaicos (1894); Lorenzo Varela
volta a eles en María Pita e tres retratos medievais
(1944).

A imaxe da aguia, símbolo da elevación espiritual e
de liberdade, trainos á memoria o fermoso verso do
grande escritor portugués Antero de Quental, maxistral sonetista e autor de Odes modernas, obra definida como “a voz da revolución” :

O poema, de estrutura narrativa complexa, é tamén
un duro alegato contra a guerra, a opresión, a barbarie, o fanatismo, a traizón e a ignorancia. Especialmente contra os reis que xogan, por rivalidade ou
vinganza, coas vidas dos seus súbditos:

“As tuas asas de aguia, ó Liberdade!”
Dinamismo e creatividade concéntranse nestoutro
verso:

“Terraprenan con mórtol-o camiño
Os monarcas qu’a xiba d’os bisontes
Baix’o fino torzal d’o paramento,
Levan na tenebrés d’o pensamento.”
(Oitava XI)

“D’a guerra, â guerra, armipotente, voa...”
(Oitava VI)
A oitava XXI, entre outras, cárgase de especial intensidade e constitúe excelente exemplo da elevada
versificación, do ton solemne, da linguaxe mesurada
e precisa, ritmo vivo e áxil, atinxidos por García
Ferreiro na composición:

“Que s’os que matan máis son os máis grandes,
Non caben tódo-los Caís n-a historia!”
(Oitava XII)
Non faltan as referencias ao pasado glorioso, céltico
e suévico, á mitoloxía clásica, a personaxes históricas e a heroínas de outros tempos e latitudes –a lendaria raíña asiria Semíramis, a romana Eponina,
Branca Rossi–, con precisa caracterización das personaxes principais:

“¡Non importa! Diant’él, amuralada,
Firme para resistir, rexa pr’a loita,
De fume e de loureiros coroada,
Afeita â sangue y-ô martireo adoita,
Cal tenrísima cántiga de ruada
O tronar d’os cañós a Cruña escoita.
Os ollos de pavura non remela...
Sabe qu’hay que vencer...¡y-o trunfo é d’ela!”

“¡Drake est’alí, manífico, tonante,
sobre’o lombo d’o mar, feito un xigante!
(Oitava XVIII)

E nas notas explicativas arriba aludidas, o autor conclúe:“A veira d’os cañós, sobr’as muralas esnaquizadas, o que se percisa non son apariciós fantástecas,
sinón combatentes que teñan múscolos e corazón.
Mayor Pita probóu qu’os tiña.” (p.44).

O comandante Norris é presentado como a encarnación da destrución:
“Cal si levase víboras n-a testa
e un nideiro de sapos n-as entrañas.”
(Oitava XXVIII)
Leenda de groria é, sobre todo, un canto a Galiza e
ao valor dos seus homes e mulleres, entre os que
sobresai unha que devén símbolo de patriotismo,
imaxe do pobo que defende a liberdade fronte ao
tirano.

3.2. POESÍA LÍRICA: Volvoretas, Chorimas e
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Follas de papel

oprimen o pobo campesiño, asuntos aos que voltará
en moitos dos seus poemas.

Os poemarios líricos son representativos da diversidade temática, das inquedanzas, ideais e liñas de pensamento da época: o poeta rexurdimentista conxuga
o lirismo intimista coa preocupación polo país e as
súas xentes, nun marco eminentemente rural.

No mesmo prólogo, polemiza aínda co escritor Juan
Valero, quen consideraba un exceso que o galego se
convertese tamén en lingua litararia, sostendo que
non tiña tradición, e recomendaba que os galegos
escribisen na lingua de Antero de Quental. O escritor
ourensán, coñecedor da tradición literaria medieval
galega, tras aducir varios exemplos ilustrativos, conclúe desta maneira a súa réplica:

As composicións do creador ourensán envólvense
en lenzos de humor, ironía, sarcasmo, simbolismo,...
O simbolismo está xa nos mesmos títulos:“bolboreta”, termo cargado de eufonía, trainos imaxes de delicadeza e fermosura, mais, sobre todo, a de un ser á
procura da luz; a “chorima”, humilde flor do toxo, é
símbolo da Galiza mísera e montañosa. Mais, deseguida se achega nova simboloxía:

“...pasa porqu’esquirbamos, de vez en cuando,
copras en gallego. Vivan, pois, en crás de copras
decentes as d’eses copreiros chamados Camiño,
Rosalía Castro, Pondal, Curros, e Lousada, y-adimiremos perdurabremente os versos d’os nosos vates,
máis cheos de sentimento, de forza sicolóxeca, de
luz d’esprito, de pasión e d’esprandores maxinativos
que moitas odas e poemas castellanos, enlousados de
galecismos, de lugares comús e de frases feitas, paridos entre berros e congoxas por algús inxenios d’a
casa d’a rua de Valverde” (XV-XVI).

“Si o sol é pra todos,
buscádeo, chorimas!” (“Introdución”,Chorimas)
Os vocábulos “luz” e “sol” cárganse de enerxía liberadora e gratificante - progreso, ilustración, democracia,...
“y-o sol, que nos colle á fío,
d’os seus rayos entr’o feixe,
danos, c’os beizos de lume,
un bico de luz n-a frente...” (“Recordos”, Chorimas)

Esta mesma idea será o cerne dun poema:
“Verdaguer, en Cataluña,
Teodor Llorente, en Valencia,
Manuel Curros, en Galicia;
(...)
¿Non son ben dina-las tres
de falar n-a propia léngoa,
e de qu’o león castellano
non-as mire con xenreira?” (Follas de papel)

“qu’hax’almas que busquen luz
de verdades; qu’haxa bocas
abertas que pidan pan
e traballo; (...)” (“Camiño de Monforte”, Chorimas)
“e choro de gozo ô ver
que da o sol dentro d’a alma”(“¡Galicia!¡Galicia!,
Follas de papel)

O propio autor define así a súa obra:

Na outra borda están a “noite” e “escuridade”, referentes da miseria, a opresión, o obscurantismo,...

“Chorimas é un libro feito âs carreiras com’o enterro d’un probe. Papés arrincoados n-os caixós da
miña naveta, impresiós recollidas de levante n-as
miñas camiñatas, recordos resésegos d’os meus tempos de rapaz, romances ciscados pol-os pródicos de
fai media ducia d’anos (...) N-a súa compaña van versos d’hoxe, compostos entr’un pedimento y-a letura
d’un libro novo...” (XVI-XVII).

O cacique, un dos causantes dos males do país xunto
co centralismo, é “dragón, tigre e cobra”. Ou, como
apunta no texto introdutorio de Chorimas, “N-o
canto d’un prólogo”:”N-unha noite máis escura,
medoñenta, bretemosa e fría qu’alma de
cacique”(XVII).

O seu talante liberal, progresista, solidario e democrático, de home culto e sensíbel, maniféstase constantemente. Estas son as últimas palabras do texto
introdutorio:

Nas páxinas do prólogo, García Ferreiro, en estilo irónico e sarcástico, que se autodefine “copreiro de
romaxe”, critica os poetas oportunistas, que surxen
da noite para o día e se dedican á poesía “folclorista”,
descomprometida:“Con tal de que sexan versos paisanos, serán de calidá”(X).A súa concepción da poesía demanda un poeta social, crítico, liberador, aínda
que non sexa do agrado dos gobernantes. E aproveita, sen máis, para enumerar os males e miserias que

“...y-eiquí, n-as nosas montañas, encovados en madrigueiras de lobos, miles e miles d’hirmaus agardan a
que lles dé n-o rostro un rayo d’o sol d’o mediodía...”(XX)
Unhas liñas atrás, unha exhortación animadora e
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O tren, do que tiran “facos de ferro”,
símbolo de progreso e liberdade.

“Dend’a vila” (Chorimas) é a crónica satírica da vida ourensá de
fins do XIX.
“Estóu n-a vila, rapaza,
estóu n-Ourense, meu sol,
dándom’aires de presoa
n-o Liceu e n-o Espolón.”

esperanzadora:

Curiosa resulta a referencia aos
vendedores que hoxe voltamos ver polas rúas.

“¡Adiante! Os tempos son de xúbilo pr’â nosa terra.”
(XX)

“d’eses d’o tudo barrato
que custan un rial ou dous.”

Nos seus poemas resoan ecos dos grandes creadores
galegos –Rosalía, Curros, Pondal, Lamas–, do francés
Víctor Hugo, dos portugueses Antero de Quental e
Guerra Junqueiro.

Hai tamén crítica aceda ao gobernador, hábil virachaquetas, a quen alcuma sutilmente como “fera”.
Tampouco se libran dos seus ataques as mulleres,
pola forma de vestir, polos gustos refinados ou pola
conduta indecorosa:

Desde o punto de vista formal, a súa obra lírica agrupa longuísimos romances –o máis extenso é
“Camiño de Monforte”, de 782 versos– e breves e
suxestivas composicións sen título –epigramas de 4,
5 ou 6 versos–, con predominio do verso de arte
menor. Utiliza en varias composicións o verso de 4
sílabas, que resulta, na realidade, da división do
verso octosilábico, mais que lle confire grande dinamismo ao poema.

“E logo moito beatereo
e moitísimo rezar,
e van ôs bailes en coiros
com’as pariron suas nais.”
“Camiño de Monforte”(Chorimas) é un longo romance –particularidade da que o autor é consciente (“s’é
que non quero facer / unha vía-ferra de copras”)– que
conta con detalle unha viaxe en tren de Ourense a
Monforte: o ambiente da estación, as vivencias do traxecto coa contemplación da paisaxe, a chegada a
Monforte en festas, a gabanza das mozas monfortinas,
a visita ao convento da Compañía, a admiración do
retábulo de Francisco de Moure e o regreso a
Ourense. Pero hai moito máis: a contemplación das
ruínas do castelo fai rememorar ao autor os tempos de
abusos dos señores e de pobreza e escravitude do
pobo –“A torre de Porqueira” (Volvoretas) desenvolve
o mesmo asunto–.

Sen pretendermos unha clasificación sistemática,
imos enunciar a seguir as liñas temáticas dominantes
nos poemarios.

3.2.1. POESÍA COSTUMISTA-REALISTA
Vén a ser a crónica poética daquel tempo; non exenta
de crítica e ironía, con boas doses de humorismo, presenta a vida rural e urbana (tipos populares, costumes,
modas, acontecementos,...). Poemas de sabor popular,
que prestan especial atención á vida campesiña, coas
súas manifestacións-feiras, folións, vendimas, magostos,
fiadeiros, esfollas,...- e as súas calamidades.

Non falta a sátira contra os frades, ignorantes, golosos
e preguiceiros:
“vin un demoro d’un santo
feito de lacós e roscas”
“Un frade, groso e panzudo”
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“repriquéille a aquel touciño
qu’andaba en duas pernas tortas”

É a que obtén mellor valoración por parte dos seus
coetáneos.

“Deixái ôs frades que durman
panza arriba ô sol n-a horta...
Pasái, non-os espertedes;
¡Besta d’a preguiza, ronca!”

A sátira social é dura e elocuente, cargada de sarcasmo, e ataca frontalmente a falsidade, a inxustiza, a
opresión, a corrupción, a mentira, o fanatismo, a
superstición,...

Os versos fanse canto de liberdade e progreso, simbolizado no tren, tal como fixera Curros no poema “Na
chegada a Ourense da primeira locomotora”, e crítica
do obscurantismo, a opresión e a inxustiza social.

“Qu’a pruma alcenda lostregos
d’o papel n-as brancas follas;
qu’os ventos d’a cencia axiten
as correntes tumultosas
d’o mar social;(...)”(“Camiño de Monforte”,Chorimas)

“nin hay noite tan sombriza
que non enxendre unh’aurora.
¡Libertá! Ti qu’espallache
rayolas de luz groriosa...”

“Vexo andar as virtudes pol-as calles”(Chorimas) é
unha feroz diatriba contra a sociedade corrupta e
sen valores morais, que lembra aquela célebre cantiga do trobador Ayras Nunes “Porque no mundo minguou a verdade”.

“¡Aurrerá, patrea! O progreso
xa t’alumia, nai chorosa!”

“Vexo andar as virtudes pol-as calles
e ninguén lles fai caso nin-as mira
porque van farrapeiras e lixosas
estrozadas e múrchal-as probiñas.

“N-a feira” (Chorimas), dedicado ao erudito e editor Andrés Martínez Salazar, é outro longo romance, que ofrece unha descrición detallada da grande
feira da Merca (Ourense), á que veñen xentes
desde Monforte ou San Gregorio (Portugal); ao
lado de notas costumistas –o cego do violín co seu
cantar en castrapo ou os vendedores de “sanguigüelas de la Limia”, referencias ás “mariñas” (patacas) ou á dilixencia– aparecen a burla, a ironía e o
sarcasmo.

E pasan as infamias pol-as ruas

O Liceo, entidade dinamizadora
da vida cultural e social da cidade.

“Pra voar... un elefante,
pra cousa branda...unha pedra,
pra contar verdá...un xitano,
un tendeiro... pra concencia.”
“¡Cánto alcalde! ¡Cánta besta!”
“San os cregos n-as suas mulas
y-os paisanos n-as suas pernas”
Acertada conxunción de costumismo e realismo é a
composición “¡Moito ollo!” (Follas de papel), advertencia ás mozas a respecto dos perigos que axexan,
que admite unha completa interpretación figurada:
“Vai con modo, non esbares,
aporveit’o meu consello,
qu’â veiriña d’os regatos
sole haber martís-peixeiros...”

3.2.2.POESÍA CÍVICO-PATRIÓTICA
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O espolón da praza Maior,
magnífico miradoiro
e foro de Ourense
do XIX e de boa parte do XX.

nin escrupo d’ honradez.
Pois non hay que darlle voltas...
¡pra pulítico naceu!”
“¡Paso!” (Chorimas) ridiculiza
a fachenda do fidalgo pobre,
que pasa fame mais non traballa (son moitas as cantigas de escarnio e maldicer
que tratan a figura do infanzón empobrecido). A
composición cérrase con esta flor:

e tod’o mundo se detén pra velas
porque van maxestosas, y-estrevidas,
lostregantes d’orgulo e de soberba.
Qu’o crime non é crime s’un regueiro
d’ouro vil vai deixando n-o camiño,
nin é roin a roindá cando é señora,
nin si leva gran cruz o vicio é vicio.”
O autor non parará coa súa teima:

“¡Abrídelle paso!
¿Quen quere pasar?
A Fame... con fumes
De pavo rial!”
Os campesiños, expoliados e abandonados por todos,
son as víctimas máis inocentes do sistema. Son moitos
os poemas con esta temática, enfeitados de ironía e de
sarcasmo:

“A libertá enferrollada
e n-as mazmorras metida,
a xusticia malvendida
y-a dinidá mal pagada.” (Follas de papel)

“Acábannos vivos,
nin pedras nos deixan,
con todo arrabañan
e todo nos levan.
(...)
¡E din qu’acabaron
os servos d’a greba!” (“¡Ben feito!”, Follas de papel)

“Hay homes d’homes” (Chorimas), xenitivo bíblico
con valor intensificador, é durísimo sarcasmo contra
os políticos fachendosos e baleiros; o verso endecasílabo, solemne, contribúe a reforzar o ton irónico,
así como o xogo polisémico de algúns termos:
“Don Brás da Farranquiña e Cantolleito”

A pobreza do campo é maxistralmente pintada con
versos sobrios mais suxestivos:

“marchando, dend’as cortes da terriña,
âs cortes d’os Madrís, o Farranquiña.”
“A sua historia cabal eiquí non cabe”

“Trinta casas, ¡y-eso vellas!,
todas cor de pardomonte,
(...)
Non un pobo, trinta ovellas
Qu’andan soltas pol-o monte...” (Follas de papel)

“Hay, a ducias, don Brás d’os d’as Raxazas,
que nacen homes por nacer cabazas”
Poucas veces os versos resultan tan directos e incisivos:

“Carniza” (Chorimas), con título tan suxerente, contén un duro ataque aos culpábeis das míseras condicións de vida do campesiñado, intensificado por
medio do paralelismo anafórico:
“¡E n’hay quen lles bote unha mau compasiva,

“Non ten miga de vergonza
nin migalla de saber,
nin ichavo de concencia
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e n’hay quen lles tire unha codia de pan,
e n’hay quen n-o mundo agarimo ll’ofreza
e n-hay quen n-os ceos lles teña piedá!”

sin lle dar descanso â mau,
non co-as agullas de xastre
qu’o rexionalismo trai,
¡c’o picaraño de ferro
que forxou un catalán!”
(O catalán é o político Pi y Margall, promotor do
federalismo)

“Ti, mártir e servo”(Chorimas),“Ó monte don Nuño
vou”(Follas de papel) e “Ergueuse co-a aurora”
(Chorimas) reflicten fielmente a vida de calamidades e traballos dos labregos:

Outro tanto fai en
“¿Qué foi d’o vate?
D’eiquí o botaron”
(Chorimas):

“¡Traballa, petrucio,
traballa e reventa!”
Xa sabe qu’a chouza
Lla rondan as feras” (humanas)

“Xa que te buscan,
d’os que te buscan,
hirmáu, deféndete,
y-ô Riff non tornes
pra qu’estas hordas
non t’apedrëen...”

A emigración resulta unha saída dramática, para os
que marchan e para os que fican. As composicións
“Carta d’o fillo” (Chorimas) e “Carta d’o pai” (Follas
de papel), exemplo de intratextualidade, retratan
con transparencia tan dura realidade social:

O sentimento patriótico, que impregna
toda a súa obra, aparece con especial
intensidade en “Á
bandeira literaria” (Chorimas), exaltación do batallón literario compostelán, en “¡Menten!”(Follas de
papel), en “Os reiseñores d’O ECO” (Chorimas), que
encerra unha crítica contra a opinión pexorativa que
se ten dos galegos en España (orixinal contraposición olés / esgutíos); envolto, a miúdo, en lenzos simbólicos:

“c’o pesar esbagullaba
e de saudades morría.”
“¡Mar e ceo!... carce ingrata
pr’ô emigrante prisioneiro.”
“mar amargo com’a vida
d’o vivir de sofrimento.”

Os nenos, desvalidos, son tamén víctimas sen teren
culpa:

“¡Queira Dios que pases, noite,;
queira Dios que chegues, alba;
queira Dios que, co-eses berros,
en ti volvas, miña patria,
e lles des, co-a tua bandeira
sombra amiga ôs que batallan!”
(“¡Queira Dios qu’os que te berran”, Follas de papel)

“Os dous, ¡dous anxes d’o ceo!
(...)
Y-alí están, c’os pes n-a neve,
Esfamiados y-entumidos” (“Mancha de coor”, Follas
de papel)
Perante tanta desgracia, o poeta non pode permanecer indiferente e faille ao campesiño unha ousada
recomendación para que se poña en folga:

“y-amostra d’a Soevia
n-os feitos preceados,
un pobo xigante
a un pobo d’enanos!”
(“Á Waldo Álvarez Insua”, Chorimas)

“¿Cándo te fas anarquista,
petrucio, e tiras co-a grade?
(...)
Ti podes â sociedá
poñerlle sitio por fame...
¿Cóm’ha d’haber quen merende
cando non haxa quen are?”
(Follas de papel)

“cantando a resucisión
d’a patrea qu’estivo morta.”
“pois a ninguén se ll’esquecen
d’a sua patrea as limpas grorias.”
(“Camiño de Monforte”, Chorimas)

O autor non evita o radicalismo nin os pronunciamentos; na peza “Consello d’amigo”(Chorimas) fala
con lume:

O poema “¡Pro Patria!” (Chorimas), entusiasta e
enxalzador cántico “ó nobre, adimirado y-exemplar

“Eiquí hay que volcalo todo
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Centro Gallego d’a Habana”, faise feroz crítica contra as infamias e vicios hispanos (envexa, corrupción, roubo, caciquismo, intransixencia, cinismo,
mediocridade,...), con un chamamento ao compromiso do poeta:

“culto sin vanidás, fé sin estrondo”
“é qu’as maus da iñorante crerecía
non-os enchan c’o hisope de veneno.”
“S’has ser astro de paz, sol d’os espritos,
tés que poñerll’ô fanatismo frenos.”

“ben pode o poeta,
mendigo con honra
qu’a rés ôs manates
d’o mundo non dobra”
(...)
“d’a Bibria d’os libres
non queda unha folla”
(...)
¡Cobarde quen debre
oculta deshonras
e d’a alma as viriles
portestas afoga!
(...)
¡Sacái d’esa charca
corruta e ceagosa,
a patrea qu’ansea
fulxencias d’ auroras!”

3.2.3.POESÍA INTIMISTA
Tráenos, en breves e condensadas creacións-suxestivos epigramas-, as lembranzas e os sentimentos íntimos do autor: amor e desamor, desasosego, dúbida,
decepción, pesimismo, desengano, melancolía,...
“Non sei cál é máis traidor;
si o puñal d’o que calumnia,
si o puñal d’o qu’asesina
ou o puñal d’o qu’adula”
(Follas de papel)

O anticlericalismo, sentimento moi enraizada ao
longo de todo o século, non presenta na obra do
noso poeta o trazos de dureza e radicalismo que
achou nas plumas dos seus admirados Curros
Enríquez e Guerra Junqueiro.

“Murch’o campo, o ceo sombrizo,
trist’a alma, trit’o val,
¡Primavera, cánto tardas
en chegar!” (Follas de papel)

Da “iñorante crerecía”, García Ferreiro critica o materialismo –afección á caza, á comida, á bebida, á vida
cómoda-, o abuso e opresión dos campesiños, a cobiza, a intolerancia,...

“Eu non sei ónde caíron
tantos graus que sementei;
funos ciscand’a maus cheas...
¡e non-os vin frorecer!”
(Follas de papel)

“nin boto tragos de frade
n-a bodega d’o Mariol” (“Dend’a vila”, Chorimas)

O autor bebe en fontes profundas, de auga limpa:
Rosalía de Castro,Eduardo Pondal, Antero de
Quental, Luís de Camoes,...

“y-a fúnebre roda
d’un fato de cregos” (“¡Probe Camilo!”, Chorimas)

“¡Cántos frolidos recordos
de praceres e ilusiós
vai o tempo esmorecendo
n-a memoria qu’os gardóu!
(...)
Petoutos d’aqueles montes,
Piñeirales de Cirós,
Regatos de val d’Abelle
Barcazad’o Pontillón
¡qué ben te ven os meus ollos
–¡e tanto tempo pasóu!–
e cómo s’alcend’a sangue
ô por a memoria en vos!

“rapazas qu’herdaron
facendas e xoyas,
furtadas por cregos
co-a axuda de monxas” (“¡Pro Patria!”, Chorimas)
En “Ó poeta portugués Guerra Junqueiro”(Follas de
papel), definido como “Vítor Hugo lusitano”, o autor
salienta a honestidade e coherencia do creador de A
velhice do Padre Eterno, polas atrevidas denuncias de
fariseísmo e outras eivas que corrompen a relixión.
E así,no poema “Hay un culto máis grande qu’eses cultos” (Chorimas) avoga por unha relixión máis humanizada – “ceo sin pauliñas”-, sen fanatismo nin obscurantismo, por un deus máis compasivo e bondadoso:

“¡Maldita melanconía,
vouche bater c’un terrón!”
(“Relembranzas”, Chorimas)
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“Era d’a caste d’eses doores” (Chorimas) é composición de claro contido nihilista, pesimista (filiación co
Antero de Quental máis intimista e desacougado):

O autor lamenta a ausencia da voz máis combativa
de Galiza:
“¿Qué foi d’o vate? D’eiquí o botaron
com’a un herexe
sayós inicos, mitras e togas,
bispos e xueces...” (Chorimas)

“Era d’a caste d’eses doores
mudos, sombrizos,
que non enxendran nin unha bágoa
nin un sospiro.
Veu por asalto, cinguíume o peito,
Mordéume a alma,
Cand’as legrías con máis descuido
Tolo gozaba.
¡Brétema e sague! Si a tempestade
pasou barrendo
todal-as anseas d’o meu esprito
todal-as grorias d’o pensamento;
si son un triste, probe d’un orfo
que nada teño,
luz non me dedes, xa non-a busco,
¡brétema quero!”

4. LINGUA
Que García Ferreiro non ten o don da lingua ou que
o seu galego é contrafeito, con abundantes formas
disparatadas téñense convertido en tópicos demasiado reiterados, que viñeron botar un espeso manto de
sombra sobre a súa obra.

O amor paixonal aparece no poema “A Bárbara escrava” (Chorimas) –coincidencias coa cantiga de
Macías o Namorado– tradución dunha composición
de Camoes, atendendo a solicitude do erudito portugués Leite de Vasconcelos
“Aquela cautiva
que me ten cautivo
porque n-ela vivo
non quere que viva.”

Sen ignorarmos a presenza dun exceso de enxebrismo e diferencialismo, que están na raíz dun considerábel número de deturpacións lingüísticas, a lingua
empregada por García Ferreiro non dista tanto da
dos seus coetáneos. O canon de lingua literaria na
época do Rexurdimento é a fala da aldea, idealizada;
en consecuencia, con trazos marcadamente dialectais, isto é, populares, mais tamén con abundantes
castelanismos.

“Esa é a cautiva
que me ten cautivo;
xa que n-ela vivo
Déixeme que viva.”

A composición “Foi eiquí” (Volvoretas) toca o tema
do desamor e o sufrimento que del deriva:

“N-o que fala
hay arrobas
a Mariquiña
de xuicio,
c’o seu zucre
de razón
d’o falar,
e de verdá.”
(“O balado”, Chorimas)

“Hoxe, que ôs lares volvo
curarme d’as feridas
xa non alcontro â veira
unh’alma cumpasiva
nin bálsemos d’amores
que tempran e qu’alívean,
nin brazos que m’aperten
nin beizos que surrían...”

O diminutivo contribúe eficazmente a esta pretensión:“saudiña”,“canelliña”,“fonteliña”,“pequerrechiña”,...; tamén a utilización de formas pronominais de
solidariedade e de interese.
O rexistro lingüístico do poeta é fiel a esta tendencia; o seu galego recolle abundantes dialectalismos
da área ourensá, se ben incorpora tamén algúns propios de outras zonas –o seseo implosivo ou final
(“ferós”, “audás”, “arrós”, “parés”, “vos”, “crus”,...)–
polo seu carácter enxebrista.

E aínda, a queixa contra o esquecemento, contra o
silencio; queixa pola ingratitude de Galiza cos seus
fillos máis fieis e distinguidos (Curros, Rosalía,
Aguirre, Losada...)
“¡Terra maldita,
terra de lobos,
qu’aldrax’ôs vivos
y-esquece ôs mortos!”
(“¡Benito Losada!”, Follas de papel)

Son frecuentes, así mesmo, as vacilacións ou alternancias castelanizantes:“xiba / xoroba”,“rua /calle”,
“xentís /ceviles”,“ninguén / nadia / nadie”,“galaico /
galiciano / gallego”,...
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Mais,á vista dos versos transcritos e dos apuntamentos
que faremos a seguir, consideramos que as acusacións
de que foi obxecto a lingua literaria de García Ferreiro
son inxustas ou, cando menos, pouco pertinentes.

tou d’as caixas”,“o chascarraschás d’as conchas”,“o
dinguilindán de groria”, “pé ante pé, chouta que
chouta”,“tin qui tin qui n-os pratillos”,...
Hai tamén ricas aportacións estilísticas, en forma de
símiles, metáforas, hipérboles, personificacións:“ten
côr o ceo / de pel de lobo”, “con máis culpas n-a
concencia / que vermes n-un camposanto”, “en
menos que dura o credo d’un aforcado”, “y-anda a
borracheira espida”, “escupíndose enrabiados /
fogo, neve, chuva, cólera”,“a probeza... triste e cega,
muda e tola”

A produción literaria do autor de Ourense ofrécenos
un notábel número de acertos lingüísticos, pouco
compatíbeis co seu suposto descoñecemento do
galego. Como mínima mostra, esta relación de termos: “esmagar”, “moeda”, “coita”, “sangue”, “apreixar”, “lostregar”, “fazaña”, “remorsos”, “combater”,
“labareda”, “Saudar”, “avelá”, “natureza”, “Ourense”,
“tolleito”, “esgazar”, “guedellas”, “aramio”, “renxer”,
“fender”,“queipo de vimbias”,“alleo”,“trafego”,“ar”,
“reloucar”,“quinta feira”, “gramalleira”,“xaruto”,“rinchar”,“armipotente”,“pardomonte”,...

Non falta o xogo polisémico, un dos recursos humorísticos dos que gosta o poeta:
“O pito do xefe soa,
y-oyo a algús d’os compañeiros
que din por baixo e con sorna
¡qué bo pito ten es’home
e con qué xeito ch’o toca!” (“Camiño de Monforte”,
Chorimas).

Sintacticamente, merece ser salientada a utilización
de formas do infinitivo flexionado e do futuro de
subxuntivo.
Emprego de locucións ou frases feitas, de evidente
sabor popular:“¡o demo y-a nai!”,“porll’o ramo a est’historia”,“enchel’a andorga”,“lev’o demo”,“mais polo
si ou polo non”,“vaiche boa!”,“vaich’en Conxo”,...

Alberto García Ferreiro e a súa obra ben merecen un
sitio na memoria e unha maior presenza nos espazos
culturais galegos. Para conseguilo, resulta imprescindíbel a reedición da súa creación poética.

O autor aporta ou vitaliza expresivas creacións,
algunhas de formación onomatopeica:“o touporrou-
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HENRIQUE RABUÑAL

1962

Doutor en Filoloxía Galega pola
Universidade de Santiago, Escritor e
Profesor de Lingua e Literatura. É
autor dos poemarios Paixom e morte
dum condenado,Poemas da luz e da
loucura e O tempo demorado nos
marmelos. Como narrador editou
Epistolário em catro tempos e A fariña das horas. Como dramaturgo
deuse a coñecer con A noite das noites (estreada en 1988) á cal seguiron
Oratio mare/O cântico de Orfeu,
Desesperados, Maternidade, Do
goberno bipartito á autovía funeral
(estreada en 1992), Amleth, voz e
verbo e Mumias no país de Luzetro.
No universo do ensaio e a investigación a súa obra, esparexida en libros
e revistas, é voluminosa no atinente
ao estudio da cultura, da lingua, da
literatura e do teatro galegos. É autor
ademais dos volumes Textos e contextos do teatro galego (16711936), Manuel Murguia, A Coruña
na historia, Manuel Martínez
Murguía, Manuel Murguía e
Arteixo, Jenaro Marinhas del Valle,
a vida escura, O Padre Sarmiento:
arquivo da lingua e cronista da
patria e editor dos libros Relatos,
Airadas de palabras, Tecendo panos
e Paisaxes con palabras que recollen obras dos premiados no
Certame M. Murguía de Narrativa dos
que é Coordenador. Con Fernández
Costas publicou Rafael Dieste: a
franqueza e o mistério e tres guías
de lectura do Códice calixtino de
Luz Pozo, de Con pólvora e magnolias de Méndez Ferrín e de Ilustrísima de Carlos Casares.
Autor dunha edición de O marinheiro de Pessoa, e doutra de La primera
luz de Murguía, Henrique Rabuñal
ten colaborado nos libros O fenómeno literário nos países lusófonos,
Fogo
cruzado, Muralla
de
Crescórnio, Mátria da Palavra,
Novo do trinque, Volver a Murguia,
Congreso sobre Manuel Murguía así
como nas Actas dos Congresos
Internacionais da Língua GalegoPortuguesa na Galiza.

Foi no s. XX cando a difusión dos cancioneiros medievais
acadou unha velocidade e frecuencia tais que explicarán
a aparición do neotrovadorismo e aínda haberá que
agardar á data de 1965 para termos unha edición das
Cantigas de Escarnio e Maldizer.
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MARTIN SARMIENTO
DESCUBRIDOR
E CRONISTA
DA LITERATURA GALEGA
Henrique Rabuñal

I
dorismo e aínda haberá que agardar á data de 1965
para termos unha edición das Cantigas de Escarnio
e Maldizer. Manuel Murguía, Oviedo y Arce, López
Aydillo, Amor Meilán ou Carré Aldao, Cotarelo
Valledor, Xulián Magariños ou Filgueira Valverde participaron nesa divulgación que Viqueira, Bouza,
Cunqueiro ou Álvarez Blázquez converteron en nova
literatura galega.Antes ca eles, no XIX, xa Antonio de
la Iglesia ou Vesteiro Torres calibraran a grandeza
dunha poesía culta e refinada que establecía un dignísimo pasado para unha literatura que encaraba o
seu rexurdimento.

A figura certamente excepcional de Martín
Sarmiento (1695-1772)enche sen dúbida o século
XVIII galego e español.Foron tan bastos os seus coñecementos e tan múltiplas as súas curiosidades intelectuais que poucos persoeiros da nosa historia cultural teñen tan merecido o rótulo de sabio. Foi
Sarmiento un precursor de disciplinas científicas
hoxe moi desenvolvidas pero na súa época só intuídas e presentidas polo seu xenio precursor. Noutros
traballos deste número de Raigame o lector achará
información sobre eses seus saberes polo que nós
consagraremos estas páxinas, obviamente tamén de
homenaxe, a vindicar a condición de Sarmiento
como descubridor e cronista dunha literatura, a nosa,
que no seu tempo estaba en radical decadencia, decadencia agravada mesmo pola decisión do bieito de
deixar inédita a práctica totalidade da súa obra.

Martín Sarmiento, un dos intelectuais mellor formados
e informados no seu século, xa cumprira 30 anos
cando sente o abraio e a emoción de ler unha parte
fundamental daquela lírica medieval, en concreto as
Cantigas de Santa María, as mesmas que había editar
esplendidamente Walter Mettmann. O aglaio incrementouse ao constatar que todo un rei de Castela fora
tamén un escritor en galego.“Un Rey de Castilla –diranos Sarmiento nun escrito–,de León,de Sevilla,etc.Tan
docto y sabio, hazer versos en lengua gallega? No se
puede creer?”A descuberta produciuse en 1726 cando

II
A descuberta e paulatina difusión dos nosos cancionerios medievais constitúe un dos elementos decisivos da nosa cultura contemporánea. Foi no século
XX cando esa difusión acadou unha velocidade e frecuencia tais que explicarán a aparición do neotrova73
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Bouza Brey
e Cunqueiro
vistos por Seoane.

“Manuel Murguía,
Oviedo y Arce, López
Aydillo, Amor Meilán ou
Carré Aldao, Cotarelo
Valledor, Xulián
Magariños ou Filgueira
Valverde participaron
nesa divulgación que
Viqueira, Bouza,
Cunqueiro ou Álvarez
Blázquez converteron
en nova literatura
galega”

Sarmiento pasa quince meses en
Toledo catalogando, co P. Fr. Diego
Necaloeta, o arquivo e a biblioteca
catedralicios consultando un dos
códices que conteñen as Cantigas
marianas e con elas a correspondente notación musical e unhas
valiosísimas e inconclusas ilustracións que fan do códice toledano unha verdadeira xoia aos ollos dun bibliófilo e bibliógrafo da categoría do noso protagonista.

lingua oral galega do XVIII ou ben da lingua galega
escrita dos séculos XIII, XIV ou XV. Neste segundo
apartado, o da lingua escrita, aparecen perante os seus
ollos textos literarios pero tamén textos non literarios,
o que o leva a intuír unha historia dos usos do noso
idioma fatalmente cambiada.Nesas súas viaxes a Galiza
escudriña textos nos arquivos de Samos ou Celanova,
no mosteiro de San Pedro de Tenorio, en San Martiño
en Compostela, en Poio, en Santa Clara de Pontevedra
ou no convento do Lérez. En varios dos seus escritos
reflexionará sobre as causas que fixeron do galego
unha lingua non escrita e instará a conservar, rexistrar,
escribir e estudiar o galego.

III
Sarmiento busca máis testemuños que consoliden a
súa sospeita de que Galiza tivera no pasado unha
próspera literatura e vainos achar cando teña acceso
á Carta que o Marqués de Santillana redixe en 1441
ao Condestable de Portugal don Pedro. Nesa carta, O
Marqués de Santillana confírmalle ao noso monxe
que ata había pouco tempo os trobadores, aínda
sendo casteláns, andaluces ou extremeños, escribían
os seus poemas en “lengua gallega, o portuguesa”. O
Marqués tiña visto na casa da súa avoa un volume
con cantigas galego-portuguesas indicando mesmo o
nome dalgúns autores como o propio rei D.Alonso o
Sabio. Sarmiento sabe entón que o códice toledano é
tan só unha parte dun conxunto textual máis amplo
e pluriautorial.
Cando Sarmiento realice,nos anos 40 e 50 do seu século, as súas decisivas viaxes a Galiza estará especialmente atento a redixir catálogos e coleccións de voces
e expresións galegas ou ben tomadas direcamente da

IV
En moitos outros textos seus, aquí e acolá, Sarmiento
vai xuntando noticias da literatura galega que coñece
como querendo deixar establecida unha cadea de feitos que evidencian a existencia dunha literatura galega desde a época medieval aos seus días. Coñece
tamén unha “Chronica” galega medieval, o
Cancioneiro Geral de Garcia de Resende (1516), cita
a autores como Macías e Xoán Rodríguez de Padrón,
leu as Décimas ao Apóstolo Santiago (1617) do
74
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“Martín Sarmiento, xa cumprira 30 anos
cando sente o abraio e a emoción de ler
unha parte fundamental daquela lírica
medieval, en concreto as Cantigas de Santa
María, as mesmas que había editar esplendidamente Walter Mettmann. O aglaio incrementouse ao constatar que todo un rei de
Castela fora tamén un escritor en galego.”

“O Marqués de Santillana confírmalle ao noso monxe que ata
había pouco tempo os trobadores, aínda sendo casteláns,
andaluces ou extremeños, escribían
os seus poemas en “lengua gallega,
o portuguesa”

abade de Urdilde Martín Torrado e
coñecía, como moita xente, a obra literaria do Abade de Fruíme–autor de
diversas composicións en galego, obra
publicada a partir da morte do abade
en 1777.

V
Visto desde esta perspectiva, a figura
de Sarmiento, mal e deficientemente
coñecida e recoñecida, descubre a
condición do galego como lingua literaria e escrita e senta as bases e
algúns dos discursos do galeguismo
que emerxerá no XIX vendo nel (pénsese en Pintos, Murguía ou Xosé
Rodríguez Seoane) xustamente un
precursor. Lástima que as súas investigacións e reflexións ficasen inéditas.
Sirva en todo o caso este ano 2002
para tributar a homenaxe merecida
que Sarmiento nos demanda, tamén
como descubridor e cronista da nosa
literatura.
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M A R T Í N S A R M I E N T O,
DISFRAZADO
D O P OE TA
MARCOS DA PORTELA
Henrique Rabuñal

I

Xavier. Á marxe das coplas, Sarmiento redixe un glosario ou comento erudito que chega unicamente ata a
copla 195 e que contén diversas notas sobre asuntos
moi caros ao bieito: botánica, filoloxía, toponimia, etc.
O propio autor encárgase de esclarecer que non se
considera poeta polo que o obxectivo das coplas é
erguer un monumento de homenaxe e defensa da lingua galega nun dos momentos máis críticos dos seus
usos escritos e da súa puxanza literaria. Os vinte catro
galegos rústicos son vinte adultos e catro rapaces. Dos
adultos catro son feirantas que venden a súa mercadoría en Pontevedra e os restantes, catro mulleres e doce
varóns, segadores en Castela. Os rapaces, dous nenos e
dúas raparigas, traballan de criados en Madrid, escenario clave para os asuntos das coplas. O coloquio establécese cando os rústicos voltan ás súas casas no
Morrazo facendo unha parada nun monte alto e no
chan de Parafita, no mesmo camiño que comunica o
Ribeiro con Pontevedra. Convidan ademais a quen
converte en coplas os seus diálogos,o poeta Marcos da
Portela, quen se suma un sábado de setembro do ano
1746 a un xantar a base de pan e mariscos:os paisanos
comen ameixas, ostras, centolas ou berberechos.

Desde que en 1859 Xoán Manuel Pintos, un dos primeiros estudiosos e divulgadores de Sarmiento, editara o Coloquio de vinte catro galegos rústicos non
deixou de concitar interese esta obra. Logo da de
Pintos, López Peláez (1898), o profesor Pensado
(1970), o profesor Axeitos Agrelo (1982) e máis
recentemente o profesor Mariño Paz(1995) fixeron
novas edicións da obra con relevantes contributos
ao seu estudio e valoración.Tentaremos nestas liñas
informar ao lector de Raigame do contido e o valor
da obra no contexto da cultura galega do XVIII e no
ámbito específico da bibliografía sarmentiana.

II
A viaxe que Martín Sarmiento realiza a Galiza nos anos
1745 e 1746 vaille permitir entre outras cousas un
reencontro coa lingua oral galega,co idioma que o propio Sarmiento declara nos seus escritos ter mamado,
aquel no que vivira os seus primeiros e determinantes
quince anos de existencia (1695-1710). Como sempre,
Sarmiento non escribe para publicar o que non quita
que estexamos perante unha das obras claves do período que alguén ten denominado dos séculos escuros.
Trátase dun conxunto de 1201 coplas hexasílabas,
escritas nun galego depurado e nunha grafía etimoloxista con rima asonantada e/o (Merlos,
Rego,Salcedo,Hermelo...) e dedicadas ao irmán co que
Sarmiento tivo unha especial relación: Francisco

III
Sarmiento fai unha descrición idílica dunha paraxe
que mistura o verde das terras e o azul do mar e do
ceo, na que abundan as lebres e os coellos, desde
onde se divisan estupendas paisaxes costeiras, como
as illas de Ons e Tambo, Portonovo, San Xenso, Marín
76
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“Desde que en 1859 Xoán
Manuel Pintos editara o
Coloquio de vinte catro
galegos rústicos non deixou
de concitar interese esta
obra.”

ou Combarro ou o convento
do Lérez. Sarmiento evoca
tamén nas coplas a feira farta
pontevedresa, celebrada os
sábados na que se mercan e
venden olas, potes ou cazolas,
polos, pitas, años, pantrigos e
queixos, mantas, navallas, etc.
Marcos Portela chega ao lugar
no que os rústicos daban conta xa do pantrigo da
vila e do viño do ribeiro e logo de comer escoita, e
reproduce nas coplas, as cousas que se dixeron. Os
rústicos pintan un ano farturento nos “fruitos colleitos” (104) e na “fartura de peixes”(107): cítanse crongos, melgachos, pintos, jorelos, polvos, badexos, robalos, camarons, pezebres, ameixas, maiz, centeo, millo,
liño, berzas, allos, cebolas, nabos e uvas.

denunciar as calamidades que pasa, conta como se
producira a repentina morte, o nove de xullo, do rei
“don Phelipo” logo de 46 anos de reinado. Sabe do
acontecido por outros galegos na corte como un tal
Ynaciño –vendedor de “avanos”–. Cando se vai pola
tanxente e enreda a súa exposición recibe a oportuna reprimenda de Maruxa.

En Madrid, a noticia daqueles días era a morte do rei
Felipe V e a coroación do novo rei Fernando VI, acontecementos por certo que deran lugar á escrita de
numerosas coplas, ás que se suman estas do Marcos
da Portela. Os que veñen da sega pouco saben do
acontecido polo que serán os nenos que traballan na
capital quen informen:Peruchiño, Maruxiña,
Minguiña e Xepiño. Perucho, que aproveita para

IV
Conta Perucho como Madrid chora a morte do rei,
facendo soar con estrondo os sinos de igrexas e mosteiros. Tamén relata como lañaron o corpo real preparándoo para recibir o último adeus. O día 14, xa de
77
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“Sarmiento evoca tamén nas coplas a feira farta pontevedresa, celebrada os sábados na que se mercan e
venden olas, potes ou cazolas, polos, pitas, años, pantrigos e queixos, mantas, navallas, etc.”
Gravado de Villamil para “La Ilustración Gallega y Asturiana”.

Presidida pola familia real e as primeiras autoridades
ten lugar unha impresionante cabalgata. Nun
momento dado o Conde de Altamira dá vítores ao
novo rei e un home “panzudo” reparte entre a xente
moedas de prata e ouro. A seguir a cabalgata vai á
praza do concello e celébrase un espectacular refrixerio na casa do conde galego.Tampouco falta o castelo de foguetes no Retiro, os centos de foliadas, e a
xente bebendo máis da conta.

noite, trasladan o corpo real do Retiro a “san Alifonso
da Granxa”, e prodúcese un espectacular enterro:
homes en bestas, tamborileiros, soldados a cabalo,
cabaleiros da casa do rei en carricoches e calesas ou
en cabalos, cregos e frades en mulas e facos coas
alforxas cheas de viño e alimentos e detrás do defunto moitos cabaleiros, todos con instrumentos de iluminación como farois, fachas,candeas ou “cavecos”.
Maruxa pola súa parte quita ferro aos sucesos fúnebres abordando a coroación dos novos reis “Don
Fernando el sexto” e a súa dona, unha rosa portuguesa. Conta unha anécdota da raíña para suliñar a
súa calidade humana: vendo un frade levar o viático
a un enfermo, a raíña baixa do seu carricoche e vai
xunto ao doente ofrecéndolle consolo e tamén cartos.

V
Xepiño relata a recente constitución en Madrid por
iniciativa dos galegos dunha numerosa confraría que
escolle ao apóstolo Santiago por patrón e ao rei finado como primeiro irmán maior. Esa circunstancia
explica que organicen na memoria do rei morto un
importante acto que incluiu misa cantada e un sermón das honras predicado polo tamén galego Fr.
Martín Salgado.As coplas rematan coas cábalas sobre
a presencia no novo goberno do Conde de Maceda,
os festexos que se preparan para cando o novo rei
entre en Madriod o 10 de outubro, a fe posta en que
o novo reinado traia sobre todo paz e xustiza e aínda

É Minguiña quen confirma a festa de aclamación do
novo rei que contara coa participación de cabaleiros, trompetas, alabardeiros, alguazilegos, maceiros e
os grandes de España como un meniño galego que
resulta ser o Conde de Altamira.Abundan nas coplas
moitas comparacións da realidade galega e pontevedresa coas cousas e circunstancias vistas e vividas en
Madrid. Corroborada por Xepiño, segue Minguiña
dando pormenores da festa celebrada no retiro.
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coas mutuas acusacións de Perucho e Maruxa de
seren descendientes de xudeus. En 1975 o profesor
Filgueira Valverde editaba 107 coplas como final das
de Sarmiento aínda que os principais estudiosos da
obra sarmentiana cuestionaron a súa autoría. Este
polémico “remate das coplas” confirmaría que
Perucho e Maruxa son familiares polo que deciden
facer as paces e mesmo contemplar un hipotético
casamento entre eles.

“En 1975 o profesor Filgueira
Valverde editaba 107 coplas
como final das de Sarmiento
aínda que os principais estudiosos da obra sarmentiana cuestionaron a súa autoría.”
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De Ourense cidade dinos que ten
tres ríos: o Míño que vai de Oriente
a Poñente, o Barbaña, que descorre de Mediodía ao Norte e o Loña
de Oriente a Norte.

ENRIQUE BANDE RODRÍGUEZ
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A PROVINCIA
DE OURENSE
NAS VIAXES
DO PADRE SARMIENTO

Enrique Bande Rodríguez
Debuxos: Conde Corbal

1. INTRODUCCIÓN

Pedrayo dinos que é o máis galeguista de todos os
Precursores.Trátase dun perfecto coñecedor da arte ourensá e da igrexa do seu tempo,dado que nos deixou análises
detallados de Sta. Comba de San Torcuato, de S. Pedro de
Rocas ou da Nsa. Sra. das Hermidas.Tamén nos dá unha
visión completa da igrexa e do clero ourensán do seu
tempo. Dinos que a opción clerical no Ourense da súa
época era unha opción máis familiar que persoal,dado que
as familias consideraban ao fillo clérigo como apoio e sustento. Foi un entusiasta defensor da lingua galega. Un glorioso precursor do Rexurdimento. El foi quen valorou por
primeira vez a literatura oral,o folclore e a medicina popular.Lendo ao P.Sarmiento advertimos unha constante preocupación etimolóxica. Foi un incansábel viaxeiro. Fixo tres
viaxes a Galicia e en dúas delas detívose por longo tempo
na provincia de Ourense.Foron viaxes ás que el lle aplica un
método científico preparado de anteman, como facemos
hoxe os que temos a misión de ensinar coidando as “viaxes
extraescolares”.

Naceu o Padre Sarmiento o 6 de Marzo de 1695 en
Vilafranca do Bierzo. Monxe benedictino, discípulo
do Padre Feijóo. Trátase dun pensador ilustrado no
sentido pleno do termo. Buscaba saber, discutir e
analízalo todo. Falaba e escribía de múltiples temas
do saber do seu tempo e en moitas ocasións adiantábase á súa época.Trátase dun investigador infatigábel, dun modelo digno de imitación para cantos na
actualidade visiten Galicia aproveitándose da nosa
oferta turística e cultural.
Nas súas viaxes adicou especial atención e interese ao léxico,á toponimia,á poesía medieval,á lingua,á filoloxía e aos
estudios literarios.Nas súas obras suministranos datos valiosísimos das terras, das súas xentes, da vexetación, da fauna,
dos minerais,da arte,das incripcións e das linaxes e familias
ourensás.Foi un defensor da lingua dos “sen lingua”.Otero
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Xesteiro, Nonás e Penedo das Meandreiras. Despois
ven a Granxa do Mato, San Benito de Moldes e pasado o río chegou á Fonte dos Sapos. Pazos de Arenteiro
a unha legua. Ponte de San Clodio freguesía e mosteiro. Neste mosteiro fixo noite. Pasada a ponte de
San Clodio seguiu pola marxe direita do río Avia e
pasou por Bieite, Beade, San Cristovo de Regodeigón
e Ribadavia, onde hai unha ponte que dá paso ao convento dos Franciscanos.

Cónstanos que o P. Sarmiento realizou dúas viaxes
completas pola provincia de Ourense, cruzándoa de
Noroeste a Noreste co obxectivo de recoñecer lugares e fregesías, de recoller mostras de hervas de plantas e de minerais, para identificar voces xa entón non
empregadas, para poñerse en contacto coa fala do
povo sinxelo e coa lingua galega que mamara de
pequeno. Nas súas viaxes fixo catálogos de prantas,
de accidentes xeográficos, de pontes e barcas, de
ríos, de vías de comunicación, de inscripcións romanas e medievais, de prioratos, e todo canto atopaba
ao seu paso. O P. Sarmiento en nengún momento viaxou como unha maleta. Foi sempre cos ollos ben
abertos para informarnos despois de todo canto a el
lle impactara.

A curta distancia da vila de Ribadavia, o río Avia
métese no Miño que decorre entre o Couto de San
Marcos e o altísimo Couto Novelle. Pasou a barca e
seguíu camiño de Arnoia, percorrendo a ladeira do
Couto Novelle. Pasou polas aldeas de Arnoia e pola
ermida de San Amaro e chegou ao priorato de San
Salvador. De aquí saíu para
Refoxos, subindo pola costa
de Louredo, desde onde
pasou á Buratiña e chegou a
Nas súas
San Verísimo de Refoxos, disviaxes adicou
tante unha legua de Arnoia.
Neste priorato fixo noite.
especial
Estivo o día da Concepción,
atención e
e o nove saíu para Celanova,
interese ao
distante tres leguas. Pasou
léxico, á
pola Nosa Señora do Val, por
toponimia, á
Escudeiros, Quinta, Freixo,
poesía
Freans de Eiras, Ermida de
San Antón, Ponte dos Mamedieval, á
deiros e Río Tuño. Picouto,
lingua, á
priorato de San Salvador de
filoloxía e aos
Paizás, Castromao, freguesía
estudios
e monte. Celanova a unha
literarios.
legua. O 12 de Decembro
saíu de Celanova para
Ourense, que dista tres
Fixo moito no mosteiro de S. Clodio.
A primeira viaxe
leguas, Bobadela, Ponte
fíxoa entre os días 6
Afechas, Río Arnoia, San Paio
e 17 de Decembro de 1745. Dinos que desde Soutelo
da Merca, Ermida do Espírito Santo, freguesía e
de Montes entrou na provincia de Ourense en direcfeira, a unha legua de Celanova, Souto Penedo,
ción a Ponte San Clodio, no corazón do Ribeiro, que
Vilanova de Rante e San Cibrao das Viñas, a unha
estaba a cinco leguas de distancia. Conta que se detilegua, Ponte Codesal, Río Barbaña e Ourense a
vo no alto do Paraño, un verdadeiro mirador a direioutra legua. O 13 de Decembro saíu de Ourense
ta e esquerda. Este punto, dinos que dista de Soutelo
para San Estevo de Ribas de Sil distante da cidade
de Montes unha legua.
tres leguas, Castadón, Ponte de Castadón, Río Loña,
San Salvador de Prexigueiro, ermida da Nosa
Despois da baixada do Paraño entrou en San
Señora do Carpazal, Aguíar, Faramontaos, Pena dos
Sadorniño, aldea de Moreiras, o primeiro lugar do bisRoucos, Eiradela, Lointra, Biduedo, capela de San
pado de Ourense. De alí pasou á freguesía de Ponte
Lourenzo, Pombar e San Estevo de Ribas de Sil,
Abroés, onde hai unha ponte antiga con inscripcións.
mosteiro e freguesía. O día 17 saíu de San Estevo
Pasado o río, á esquerda entrou en Xuvencos e
para o priorato de San Román de Moreda en Lugo.
Boborás, a unha legua e media do Paraño.Ven despois
Andivo catro leguas.
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San Juan de Baños. O 20 de Outubro saíu de Bande
para o priorato de Santa María de Ribeira, cruzou o
río Liñares, pasóu por Porqueira, onde hai un castelo
grande e alto. Despois de legua e media chegou a
Santa María de Ribeira. O 31 saíu de Ribeira para
Lamas. Cruzou o río Xinzo, pasou por Ponte das
Poldras e por Santa María de Couso.Torre e freguesía
de Sandiás; Piñeira de Arcos, ermida de San Marcos e
baixou a Allariz, vila con castelo murallas e convento
feminino. Cruzou a ponte sobre o río Arnoia. De aquí
pasou a Santa Mariña de Augas Santas. O 2 de
Novembro, domingo, dinos que saíu para o priorato
de San Pedro de Rocas onde fixo noite. De rocas a
San Estevo dinos que hai dúas leguas e enumera os
lugares por onde pasou: Armeá, Figueiredo, Xiabal,
Vacariza, Río Bodas e Folgoso. De aquí chegou á
Venda do Pinto. En San Pedro de Rocas fixo noite. De
Rocas a San Estevo dinos que hai dúas leguas. O 3 de
novembro saíu de Rocas para Sampaio de Aveleda en
Caldelas despois de baixar a Niñodaguia e de subir a
costa de Sadur que está a unha legua. Pasou as
Vendas do Rodicio e a ermida de San Benito. De aquí
pasou a Vilariño Frío que dista unha legua de
Montederramo, mosteiro de Bernardos. Detívose
medio día en Vilariñofrío. Rodeou o Monte Coroza.
Pasou pola Pedra do Sol, Lumiares, Santa Tegra, freguesía de San Paio.Aquí dinos que durmíu na casa do
señor abade e cura D. Juan Albán. O día 5 mércores,
saíu da Casa abacial de San Paio de Aveleda para
“Tribis”. Subíu a costa de Castro Caldelas, anexo de
San Juan de Camba, abadía famosa, cruzou o río
Navea pola Ponte Navia ou Navea, ponte que divide
as dióceses de Ourense e Astorga. Pasada a ponte
entrou na Terra de “Tribis”. A unha legua de “Tribis”
está o priorato de San Salvador de Sobrado de
“Tribis” onde fixo noite. O 6 de Novembro saíu do
dito priorato para o Santuario das Ermidas.

O 13 de Decembro saíu de Ourense para San Estevo
de Rivas de Sil, distante da cidade tres leguas

Entre os días 22 de Outubro de 1755 e o 7 de
Novembro do mesmo ano, viaxou novamente pola
provincia de Ourense para realizar a súa segunda
viaxe. Entrou na nosa provincia procedente de
Pontevedra despois de cruzar o río Miño na barca de
Sendelle. Dirixiuse a Celanova, de aquí á cidade das
Burgas desde onde se encamiñou ao oriente ourensán onde rematou a súa viaxe pola nosa provincia.
Percorreu a provincia de Ourense de Suroeste a
Noreste en Terras de “Tribis” e Valdeorras. Desde a
citada barca subíu por Condado a Trado e encamiñouse a Ponte Deva. Pasou Mañoi, povo da freguesía
de Pau, e de aquí foi á Fonte Branca desde onde foi a
Calvos, Ponte de Medeiro, Río Tuño, até onde hai
unha legua e media. Continuou até o priorato de San
Salvador de Paizás a onde chegou de noite. O Xoves
23 saíu de Paizás para Celanova que dista unha legua
e media. Pasou por Casardeita, ermida de Santa
Agueda, Gandarela e Castromao, para chegar ao mosteiro de San Salvador e freguesía de San Verísimo. O
27 subíu ao monte Poxares que está a mediodía de
Celanova. O 29, saíu de Celanova para o priorato de
Bande, pasando polo Burgo, Cañón, San Lourenzo;
Gontán e a freguesía de Brea ou Verea despois de
percorrer unha legua e media chegou ao priorato de
Bande. Pola tarde saíu a ver Santa Comba de San
Torcuato e os Baños de Bande. Hai unha legua a
Santa Comba. De Santa Comba volveu a Bande por

Otero Pedrayo dinos que é o máis
galeguista de todos os Precursores.
Trátase dun perfecto coñecedor da
arte ourensá e da igrexa do seu
tempo, dado que nos deixou
análises detallados de Sta. Comba
de San Trocado, de S. Pedro de
Rocas ou da Nsa. Sra. das Hermidas.

Manzaneda de “Tribis”, Souto Pedre, Ponte Nova
sobre o río Bibei que pasou para entrar nas Ermidas,
que está a unha legua. De aquí foi a Santa Cruz do
Bolo, Lentellais do Bolo, Ponte Cigarrosa a unha
legua de San Estevo da Rúa de Valdeorras onde fixo
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O obxectivo das súas viaxes non era só recoñecer os
diversos lugares Xeográficos e recoller mostras de
Historia Natural de Galiza nos seus tres reinos: vexetal,
animal e mineral, senón tamén era o de poñerse en
contacto coa fala do povo sinxelo e coa lingua galega
que el mamara de pequeno.

asenta Porto Pereiras e a freguesía
de Xendive. Desde a Ponte de San
Clodio dinos que se divisa Pena
Corneira. Do río Miño dinos que
ven entre montañas altísimas como
o Couto Novelle. A unha legua da
Ponte de San Clodio dinos que
queda a famosa Pena Corneira que
el di que non viu. Di que á esquerda do río Avia queda Cabanelas,
Gomariz, San Clodio, San Lourenzo
de Pena, a aldea de Cuñas, San
Andrés de Campo Redondo e o
Convento de Franciscanos de
Ribadavia. Dinos que a unha legua
da Vila de Ribadavia está o mosteiro
de Melón e antes de comezar a
subir a costa queda Francelos, onde
non cita para nada a capela de San
... pola tarde saíu a ver Santa Comba de San Trocado e os Baños de Bande
Xes. Describe Arnoia como unha
cazola rodeada de montes altísinoite. O 7 de Novembro, venres, saíu da Rúa ou de
mos. Unha vez no priorato de Refoxos dinos que ao
San Estevo de Valdeorras para a Ponte de Domingo
noroeste queda Melón a dúas leguas de distancia e a
Flórez, río e Ponte Rodilleira, Proviña, Mazuco, Castro
dúas leguas ao poñente a costa de Filgueira e ao suresde Valdeorras. Ao outro lado Entoma e na freguesía
te San Gregorio en Portugal. Do mosteiro de Celanova
de Entoma, a unha legua Ponte Nova con 7 arcos que
dinos que ten un precioso tomo de folio de pergamié a freguesía de Casaio que xa é da Cabrera. Pasado
no escrito en latín “tumbos ou becerros”. De Ourense
o río, á direita a freguesía de San Xoán e a unha legua
cidade dinos que ten tres ríos: o Míño que vai de
a Ponte de Domingo Flórez na provincia de León. A
Oriente a Poñente, o Barbaña, que descorre de
xurisdición sobre a Ponte de Domingo Flórez exerMediodía ao Norte e o Loña de Oriente a Norte.
cea o Marqués de Vilafranca. Deste longo percorrido
dános múltiples detalles, inscripcións, topónimos,
Na segunda viaxe dinos que a parroquia do Condado
nomes de barcos e barcas, de camiños, de casas, de
está debaixo do monte Bustelo, confinante co curato
castros, de prioratos, de pontes, de ríos, de torres e
de Padrenda. Desde Fonte Branca dinos que se descocastelos, de vales, de vendas e dos vexetais e das herbre un inmenso país: ao nordeste Escudieros, e a Torre
bas curativas e medicinais que hachou ao seu paso e
e Castelo de Sande e os montes de Arnoia, ao poñendános tamén múltiples noticias folclóricas.
te e algo ao norte Pena Corneira, como o Pico Sacro.
Máis alá o Suido Redondo. 0 Faro de Melón e a altísima cordillera da Franqueira, Cañiza e Paradante ou
3 . V I S TA S PA N O R Á M I C A S
Pedra da Anta. Tamén nos describe o Monte de San
E PA I S A X Í S T I C A S
Salvador o Monte Poxares onde estaba a neveira do
mosteiro de Celanova. Desde alí, casi ao nordeste vese
Na primeira viaxe descríbenos o alto do Paraño con un
Cabeza de Meda e San Mamede, cara o oriente os
verdadeiro mirador cara a direita onde queda Becoña
montes de Caldelas. Despois os montes de
e o camiño que sube á Fenteira e á esquerda onde se
Montederramo e ao sureste a Segundeira con neve.
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Ao mediodia, ao lonxe, un alto monte en figura de baúl na
Nas súas viaxes ocúpase de dúas cousas á vez: de
Alta Limia e do lado de alá Portugal e do de acá oVal de Salas,
facer unha investigación persoal e directa e de
Baltar e o priorato de Ribeira. Ao sureste o camiño de
visitar os especialistas e os sabios aveciñados nos
Entrimo, Lobios onde está a alfándega de Galicia. Máis a
lugares por onde pasaba, aos que acudía para
poñente as Gralleiras e ao poñente outra serra que chaman
aprender o que non sabía e aquelo que non tiña
Pena Gache, sobre San Miguel de Bangueses. Acabada a
suficientemente contrastado. Tamén empregou
serra de Pena Gache a vista vai direita a
parte do seu tempo en ler documenPedra Anta que está no último da Serra El foi quen valorou por tos antigos chamados “Tumbos ou
primeira vez a
da Cañiza. Franqueira, Mourentán.
Becerros”.
Despiede perto do máis alto da Silva
literatura oral,
Escura que vai rematar á Fonte Branca e o folclore e a medicina O obxectivo das súas viaxes non era só
a un lado o Castromao, que non quita a
recoñecer os diversos lugares
popular.
vista, por riba vense os montes de
Xeográficos e recoller mostras de
Melón.Pena Corneira e o Couto Novelle
Historia Natural de Galiza nos seus tres
cos montes de Arnoia, cara nós o famoreinos:vexetal,animal e mineral– senón
so Castelo de Sande e o priorato de
tamén era o de poñerse en contacto
Fixo catálogos de voces
Montes. Ao noreste, cara o norte as
coa fala do povo sinxelo e coa lingua
e frases galegas das
serras de Suido, Seixo, Paraño e o Faro
galega que el mamara de pequeno e
de Chantada. Tamén se ve parte do terras por onde pasaba, recoñecer as voces entón xa pouco
monte Leboreiro e de lado a Cordillera
usadas. Dinos que el centraba a súa
dos seus accidentes
da Nosa Señora do Viso e de frente a alta xeográficos, das pontes, atención na lingua e na historia cos
cordillera das Gralleiras. Desde o povo
seus dous aspectos: humano, do que
das barcas e os ríos,
do Pazo, onde está a Casa dos Pugas, en
estudiaba as antiguedades, as inscripdas vías de
Santa Mariña de Augas Santas, vese Pena
cións romanas e medievais; e natural,
comunicación, da
Corneira e toda Serra do Eixo, Suido,
aspecto do que recolleu múltiples mosagricultura, dos
Cañiza. En Rocas, subíndose ao alto da
tras de prantas. Fixo catálogos de voces
igrexa vese infinito país.
e frases galegas das terras por onde
mosteiros e prioratos.
As Gralleiras, Pena Gache, o Suido Seixo, Paraño, Faro
de Chantada, no alto da costa de Sadur tamén se ve
infinita terra como son Serras de Queixa,Alto de San
Mamede, Alto da Segundeira, Baltar, Pena Gache,
Cralleiras, Serras do Suido, Seixo, Faro, Cabeza de
Meda, Castelo da Pena, a Limia, Torre de Sandiás,
Montes de San Marcos de Allariz,Terra de Xunqueira
de Ambía, Terra do Castelo de Maceda, e as peñas
Orientais de Rocas.

... e baixou a Allariz, vila con castelo, murallas e convento feminino.

En Pedra do Sol dinos que á esquerda vese un grande
treito do río Sil, inmediato a el está a barca de Gundín,
abaixo Amandi que ten unhas ladeiras escarpadísimas
do lado de Monforte adornadas de viñas e máis ao alto,
ao nordeste está Doade.Vese Cabeza de Meda. En frente de Paradela, ao outro lado do río Sil está Lais sobre
Paradela e Paradela sobre o río Sil, ao norte. E ao
Poñente Lais que está sobre Santa María de Aveleda e
sobre o río que baixa de Camba sobre a Ponte Caballar,
que en privilegio se chama Río Banalzo. En frente de
Paradela, ao outro lado do Sil está Doade, priorato de
Monforte.Dinos que o río Banalzo baixa de Camba por
baixo del: Castro Caldelas recibe ao río de Lumiares
que se xunguen na ponte de Lumiares, e os tres xuntos entran o río Sil perto da barca de Paradela.
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Non se esquece tampouco da gastronomía nen do
mundo mítico e máxico galego, das súas voces
baixas ou deshonestas dos apodos, nen das
propiedades curativas de certas prantas como a
carqueixa, nen das linaxes, nen dos mosteiros, os
señoríos e as xurisdiccións e dos povos de cada unha
das parroquias por onde pasa.

4. DESCRIPCIÓNS DOS EDIFICIOS MÁIS
SINGULARES DO RECORRIDO
No recorrido da súa segunda viaxe deíxanos descripcións detalladas dos edificios emblemáticos cos
que tropeza ao seu paso.
4. 1. A igrexa de Santa Comba de San Torcuato.
Dinos que dentro hai catro columnas de alabastro de
arquitectura romana, que foron traídas de outra
parte. Á entrada hai un pedestal do mesmo e unha
taboa tamén de alabastro que veu de outra parte e de
outro edificio. Dinos que hai unha capela, un sepulcro moi grande coa súa tapa de pedra, con
mármol, e din os naturais que é o de San
Torcuato. El dinos que pensa que todo
o que nos enumerou sería parte de
algún edificio antigo.

Subiu a costa de Castro Caldelas.

pasaba, dos seus accidentes xeográficos, das pontes,
das barcas e os ríos, das vías de comunicación, da agricultura, dos mosteiros e prioratos. Non se esquece
tampouco da gastronomía nen do mundo mítico e
máxico galego, das súas voces baixas ou deshonestas,
dos apodos, nen das propiedades curativas de certas
prantas como a carqueixa, nen das linaxes, nen dos
mosteiros, os señoríos e as xurisdiccións e dos povos
de cada unha das parroquias por onde pasa. Nas súas
viaxes dános múltiples detalles do poderío
económico de moitas freguesías, dos
seus bens, dos seus límites e dos
povos que as compón. Cita as distancias recorridas, expresadas sempre en leguas, as torres, os castelos e
algunhas linaxes, como a casa dos
Feijóo no Mato,parroquia de Vila Nova
de Allariz e da dos Pugas no Pazo,
parroquia de Santa Mariña de Augas
Santas. Tampouco escatima detalles
de todo tipo como cando nos describe a Xurisdicción de Bande.

Do mosteiro de Celanova dinos que ten
un precioso tomo de folio de pergamino
escrito en latín ‘tumbos ou becerros’.
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4.5. San Pedro de Rocas.
Dinos que a igrexa famosa de Rocas está excavada na
pedra e que ten tres naves.A do medio duns 50 pés
de longo, as colaterais son menores.A igrexa ten tres
portas.
4.6. O priorato de Tribis.
Trátase dun priorato que foi antes mosteiro de monxas
benedictinas e que o seu prior ten rollo e xurisdicción.
4.7. Nosa Señora das Ermidas.
Dinos tamén que é un edificio magnífico. Igrexa de
tres naves, con dúas torres e unha fermosa fachada.
Todo en pedra de sillería. Tamén di que arrimada á
capela maior polo poñente hai un inmenso penedo e
que a igrexa mira ao oriente.Ten moitos adornos por
dentro. Está sobre o río Bibei, que corre de oriente a
poniente. Describe con todo detalle o entorno.
Nas súas viaxes ocúpase de dúas cousas á
vez: de facer unha investigación persoal e

En Rocas, subíndose ao alto da igrexa
vese infinito país.

directa e de visitar os especialistas e os
sabios aveciñados nos lugares por onde
pasaba, aos que acudía para aprender o

4.2. Os baños e a igrexa de San Juan.
Unha vez vista Santa Comba, dinos que volveu a
Bande por San Xoan de Baños, que dista medio cuarto de legua de Santa Comba.Tamén informa de que
a igrexa de Baños é nova. Os baños que están ao
norte dela son de auga quente. Perto dos baños e da
igrexa descóbrense cabando, pedras labradas e dinos
asimesmo que alí hai varias pedras con letras e que
viu unha con catro renglóns.

que non sabía e aquelo que non tiña suficientemente contrastado.

O 6 de Setembro saiu para o Santuario das Ermidas.

4.3. O priorato de Ribeira.
Na igrexa e casa do priorato de Ribeira dinos que se
achan tres pedras, dúas dos romanos e unha dos godos
e que atopou outras con varios renglóns escritos.
4.4. Os Fornos de Santa Mariña
e o Castro de Armeá.
Dinos que pasou a ver a igrexa de Santa Mariña, coa
súa capela a parte e alí o pozo e a Fonte xunto á igrexa. Baixou a ver o que chaman os Fornos, que segundo el é a antiga igrexa de Santa Mariña.
Perto desta igrexa está o Castro de Armeá e no centro hai edificios e perto un pilón con auga. O pilón
parece excavado na pedra.Tamén nos di que volvendo polo lugarciño de Armeá ao Pazo viu á esquerda,
xunto á xanela dunha casa un pedazo de pedra con
letras romanas e que a pedra está volta ao reves.
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Frei M. Sarmiento por
José Vicente Cousiño.
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M A RT Í N
S A R M I E N TO
E O S P R OB L E M AS
DE GALIZA

Xosé Luís Barreiro Barreiro

esde o ano 1963 (a proposta do insigne e
comprometido
galeguista
Francisco
Fernández del Riego) a Real Academia
Galega vén adicando o Día das Letras Galegas (19 de
maio) a figuras sobranceiras da súa historia e da súa
cultura.A nómina, que comeza con Rosalía de Castro
(1963) –e continúa logo en anos sucesivos con R.
Castelao, E. Pondal, F. Añón, M. Curros, Florentino L.
Cuevillas, A. Noriega Varela, Marcial Valladares, G.
López Abente,V. Lamas Carvajal, M. Lago González, X.
V. Viqueira, Xoán M. Pintos, Ramón Cabanillas, Vilar
Ponte, A. López Ferreiro, Manuel Antonio, Alfonso X
“O Sabio”, Vicente Risco, Amado Carballo, M. Leiras
Pulpeiro, A. Cotarelo Valledor, A. Lousada Diéguez, A.
Iglesia Alvariño, Francisca Herrera, R. Otero Pedrayo,
Celso Emilio Ferreiro, Luís Pimentel, Álvaro
Cunqueiro, F. Bouza Brey, E. Blanco Amor, Luís
Seoane, R. Dieste, X. Ferro Couselo, Anxel Fole, M.
Codax/Mendinho/X. De Cangas, R. Blanco Torres, M.
De Murguía e Eladio Rodríguez González–, vai acadar
no ano que estamos andar o número coarenta coa
figura de Fr. Martín Sarmiento.

D

O acerto da proposta
a prol de Sarmiento
Sen discutir ningunha das nominacións precedentes, ó noso zuíxo a elección de Sarmiento para a
conmemoración do día das Letras Galegas do 2002
é tan acertada como merecida. Non en ván xa A. R.
Castelao no seu derradeiro discurso imaxinariosimbólico “alba de groria”, pronunciado no Teatro
Arxentino de Bos Aires (25 de Xullo, día da Patria
Galega, do ano 1948), nomeaba –entre outros moitos e diversos persoeiros que formaban a Santa
Compaña de inmortais galegos- ós eruditos B. G.
Feixoo e M. Sarmiento.
Certamente, entre os autores que constitúen a nómina de ilustrados en Galicia, e tamén fóra de Galicia,
se algún merece realmente a cualificación de ilustrado (en canto sinónimo de home culto e erudito, e en
canto indagador da verdade en múltiples eidos) ese
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Sarmiento,
fillo do seu tempo

é Martín Sarmiento (1695-1772). Tendo en conta a
súa obra polifacética e polivalente pódese afirmar
que ninguna das ramas do saber cultivadas ó longo
da historia e na súa época vital lle foi allea. Abonda
para confirmalo un simple reconto dos escritos recollidos na Colección Medina-Sidonia e agrupados por
temas, de máis a menos, que daría o seguinte resultado: estudios de botánica, de tipo etimolóxico, filolóxico e lingüístico; xeográificos, históricos, bibliófilos; de códices e catálogos; estudios médicos, apoloxéticos, de privilexios e foros; de inscricións e heráldicos; xeolóxicos, de redes viarias, léxicos, de romances, poéticos, matemáticos, numismáticos, mitolóxicos, e de curiosidades varias. En conxunto os seus
manuscritos (que suman perto de coarenta mil
folios) comprenden douscentos cincuenta títulos
pertencentes a materias disciplinares como
Botánica, Xeografía, Historia, Arqueoloxía,
Numismática, Artes, Filoloxía,
Literatura, Bibliografía, Ciencias
“Nada
Naturais, Medicina, Socioloxía, etc.
Pero toda a obra quedou manuscrita,
vexo,
agás da Demostración críticonada
Apologética del Theatro Crítico
apalpo,
Universal, de B. G. Feixoo, en dous
nada leo,
volumes (1932). Neste senso, como
nada
sostén X. Filgueira, “poucos escritoescribo,
res do seu século escribiron máis;
que non
ningún publicou menos”. E de toda
teña á
esta obra é sorprendente a cantidade
vista
a
dos datos que sobre Galicia foi recoGaliza”
llendo nas súas viaxes (tres) e que
ocupan a meirande parte da mesma.

M. Sarmiento é un fillo do seu tempo, un home da
Ilustración. E o mesmo que ocorre coa Ilustración
noutros países europeos, Sarmiento reflecte os trazos característicos da mesma: moderantismo ou falta
de radicalidade nas súas propostas, vinculación máis
que ruptura, aos estamentos do Antigo Réxime, autonomía do ser humano capaz de pensar por si mesmo
e de se converter na figura autodidacto ou
Alethophilo (veritatis amator, amante da verdade),
como representante do seu modelo ilustrado que en
canto sistema de valores, implica: a primacía da experiencia, adoptando unha posición raiana co máis
estricto sensismo; o fomento dos coñecementos e
mesmo a potenciación da crítica cunha orientación
pragmático-utilitaria do saber; a liberdade de pensamento no eido da investigación científico-filosófica,
pero compatible cunha actitude fideísta no ámbito
da fe e da crenza relixiosa; crítica dos abusos cometidos, enormemente variada: das universidades e das
academias, da administración pública, dos cobradores e recaudadores de rendas; dos escribanos, dos
avogados, dos latrocinios perpetrados por mor da
execución (ou non-execución, que aínda é peor) das
obras públicas; dos impostos e dos intermediarios;
dos arbitristas e dos ociosos; dos gremios dos comerciantes; do asentismo da nobreza galega; dos empregos hereditarios e dos cargos públicos; dos cataláns
(empresarios, que inverten as ganancias obtidas en
Galicia no seu propio país); do militarismo; de curas,
frades, monxas e beatas; de determinados actos litúrxicos; da administracións dos bens eclesiásticos; das
confrarías literarias; dos galegos rutineiros, supersticiosos e carentes de espírito comercial; dos médicos
en xeral, dos políticos, etc.etc. Crítica de todo e case
de todos, pero sempre crítica dos abusos cometidos
polos intermediarios do Altar (Igrexa) e do Trono
(Monarquía); nunca crítica dos sistemas e das institucións xerárquicas.

Falando poéticamente, a teor das circunstancias
que veñen concorrendo (as edicións dalgúns escritos seus nos séculos XVIII e XIX; os estudios sobre
Sarmiento no século XIX; as edicións dalgunhas
obras e os estudios de J. L. Pensado, X. Filgueira, M.
A. Galino, e outros; a celebración do Congreso
Internacional sobre Martín Sarmiento e o seu
tempo, por mor do terceiro centenario do seu pasamento; a adicación das Letras Galegas á súa figura;
as recentes monografías publicadas por mor de dita
efemérides (M. Álvarez Lires, P.Allegue, X. L.
Barreiro, F. Carballo, C. Casares,A. Costa,A. Puentes,
A. Liñares, S. Varela...); a publicación dalgún texto
inédito; e o proxecto de Publicación da súa Obra
Completa por parte do Consello da Cultura Galega
–para a que se nomeou unha Comisión de especialistas– semella que, por fin, chegou “o tempo dun
silencio redimido”, porque M. Sarmiento pagou un
tributo de silencio ó tempo.

A súa circunstancia histórica (desde os quince anos
de idade en que marcha a Madrid) ou o tempo que
lle tocou vivir coincide cos reinados dos tres primeiros reis da casa de Borbón en España: Felipe V,
Fernando VI e Carlos III. Xusto por mor do pasamento de Felipe V e da entronización de Fernando VI
(1746) escribe o Coloquio de Perico e Marica ou
Coplas (as auténticas son 1201) de vintecatro galegos rústicos, que tratan da morte de Felipe V e da
subseguinte subida ó trono do seu fillo Fernando VI
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(neste intre está a preparar unha nova edición das
mesmas H. Monteagudo, que acaba de atopar na
Biblioteca Nacional de Madrid o orixinal autógrafo
desta única obra que Sarmiento escribiu e comentou
en galego). E no preciso contexto do “despotismo
ilustrado” –que en España acada o seu celme no reinado de carlos III- Sarmiento dalle a volta o lema descritivo ou definidor do mesmo, segundo a formulación de Federico II de Prusia (1712-1786):“o soberano debe ver, pensar e actuar por toda a comunidade”; sentencia coa que o século XIX procurou caracterizar este modelo de goberno :”Todo para o pobo,
pero sen o pobo”. En Sarmiento o lema invertido
reza así: “Todo para o pobo, pero (contando) co
pobo”. Deste xeito a sentencia perde o seu carácter
despótico, absolutista, autoritario e non deixa de ser,
como noutras cuestións, unha anticipación de fórmulas que aparecerían no decurso do tempo.
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en Carta ao seu irmán Xavier (1759), faille exclamar:
“nada vexo, nada apalpo, nada leo, nada escribo, que
non teña á vista a Galiza” a Boa Vila (Pontevedra) para
que se tente se pode utilizarse o que se fai noutras partes”. Dita reforma –que se levará adiante mediante un
cambio de mentalidade, ilustrando e educando ao pobo
sobre os seus problemas“Ningún
abrangue diversas frontes:
extranxeiro ven
a España,

• A reforma agraria e a
e aínda menos
millora da agricultura. Para
a Galiza,
un país eminentemente agrasenón para
rio como Galiza,a agricultura
aproveitarse dos
era o punto capital do proseus froitos, dos
grama económico dos ilusseus empregos
trados. Pasaxes como as
e do seu diñeiro
seguintes son ben significati(...) E por moitas
vas ao respecto: “Galiza
non precisa aumenacademias de
tar o número de
Dimensión social
gabinete que se
caciques, senón
inventen,
A preocupación por
diminuir a infié preciso
nidade de poGaliza
inventar antes
bres infelices
agricultores”.
que son escravos de todos e
A súa figura, pois, é preciso encadrala
da terra”. “Ningún extranxeiro ven a
non só na circunstancia histórica da
España, e aínda menos a Galiza, senón
Ilustración (Século XVIII), senón tamén
para aproveitarse dos seus froitos,
no ámbito teórico da mesma, a
dos seus empregos e do seu
nivel xeral e a nivel concreto
diñeiro (...) E por moitas
(Europa,
España,
academias de gabinete
Galiza). E neste
que se inventen, é
marco de referenpreciso
inventar
cias o seu pensaantes agricultores”. A
mento
pódese
agricultura
acada
estructurar
en
unha verdadeira priocatro perspectivas
ridade, porque sen ela
ou dimensións: a
“en toda a súa extenfilosófica, a científisión,non pode haber fábrica, a social e a utópicas, nin manufacturas, nin
ca. Delas témonos ocucomercio sólido e estabel”. A
pado recentemente nunha
súa máxima, ou obxectivo fundabreve
monografía
(M.
mental é mirar polo ben dos labraSarmiento na Ilustración, Baía
dores; a causa do seu retraso é a escaseza
Edicións, 2002). Só queremos facer
das terras, as cargas insoportabeis e o
referencia, neste intre, a súa dimensión
non comer nin vestir. Pero a reforma
social que é a que realmente,e case en
agraria vese limitada en Sarmiento polo
exclusiva, amosa a preocupación sarBusto de Frei M. Sarmiento
por Felipe de Castro.
feito de pertencer a unha orde relixiosa
mentiana pola realidade problemática
á que se ve na obriga de fefender fronte
de Galiza; realidade que era preciso
aos ataques vertidos nun “Papel que se publicara por
transformar por medio dunha reforma socioeconómiavogados da Coruña contra os foros e terras que na
ca, política e educativa. Esta preocupación constante,
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Galiza posúen os freires benedictinos”. Deste xeito
defende que deben desaparecer os morgados novos
–que foron creados sen sanción real–, pero que deben
manterse os antigos (entre os que estaban os da súa
propia orde bededictina). E así Sarmiento sitúase, dentro do conxunto dos ilustrados galegos, entre os conservadores-reformistas
(membros
da
“A terra xa non pode
Academia de Agriculdar máis de sí. Polo
tura, como J. Cornide,
que é preciso
Somoza de Monsoriu,
contentarse cunha
F. Cónsul Jove, Vicente
contínua miseria, ou o
do Seixo...) e os preprimeiro que se debe
liberais-abolicionistas
(como X. L. Labrada, P.
tentar para sair dela é
A. Sánchez, Suárez
que se aproveiten do
Freire), nunha posimar os compatriotas
ción moito máis próxique tanto horror teñen
ma ós primeiros que
ao comercio e saian
aos segundos, procudos seus currunchos”.
rando devolver o sistema foral á súa primitiva pureza medieval, ou sexa, ao binomio simple dominio directo (señores) / dominio útil (campesiño). Non
é preciso subliñar que coa dita proposta a Idade de
Ouro, para Sarmiento, estaba no pasado.
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(1768) afirma:“A terra xa non pode dar máis de sí. Polo
que é preciso contentarse cunha contínua miseria, ou
o primeiro que se debe tentar para sair dela é que se
aproveiten do mar os compatriotas que tanto horror
teñen ao comercio e saian dos seus currunchos”.

• As vías de comunicación. O impulso do comercio e
do mercado é impensable á marxe dunas correspondentes vías de comunicación. Neste senso os ilustrados galegos (p.e. J. Cornide, P.A. Sánchez, X. L. Labrada)
non deixaron de propor as reformas das vías existentes e mesmo a necesidade de construcción de novos
camiños. Sarmiento non é unha excepción. Amosa a
necesidade de reparación e de ampliación das vías
existentes, tanto a nivel de España, como a nivel concreto de Galiza. No primeiro caso, e por encargo do
Conde de Aranda, redacta o proxecto Apuntamientos
para un discurso sobre la necesidad que hay en
España de unos caminos reales, y de su pública utilidad (1757); e respecto a Galiza, a súa preocupación
tradúcese nunha serie de proxectos: Sobre un camino real desde Pontevedra a Sanabria y Castilla por
Rivadavia; solicitudes diversas para camiños (RibeiroPontevedra, Pontevedra-Marín, etc.), e mesmo fai propostas de construcción de pontes sobre determinados ríos (Miño, Sil, Cea...). E
tamén aproveita a ocasión para
Recupera e valora, a
denunciar os proxectos de repasabedoría popular, a
ración non realizados e para
dos aldeáns, dos
reclamar a devolución do diñeipaisanos rústicos (con
ro, amosando a súa sorpresa
boina): “Para a
polos atrancos legais para a
agricultura práctica de
construcción de novas pontes,
Galiza só se deben
cando o custe das mesmas estaconsultar aos labradores
ba subvencionado por algunha
fregresía ou por algunha persoa
de gabán e polaina”.
particular.

• O fomento da industria e do comercio.
Industria,comercio e redes viarias están estreitamente relacionadas. Como o resto dos ilustrados galegos,Sarmiento vai amosar a súa preocupación polas industrias relacionadas sobre
todo coa agricultura (sectores gandeiro e dos
tecidos), pero tamén cos sectores pesqueiro e
conserveiro. No primeiro caso vai promover
aquelas industrias de tipo artesanal-rural-familiar que se podían establecer na Galiza, tendo
en conta as materias primas existentes e as
condicións naturais propiciantes das mesmas.E en consonancia con este modelo industrial-familiar defende a
prioridade do comercio esóxeno, isto é, a existencia de
mercados interiores (tanto de carácter xeral referidos a
España, como de carácter particular referidos á Galiza).
O comercio,pois,hase reducir ao intercambio daqueles
productos que sobran. Neste senso oponse, nun primeiro momento, ás Compañías que manteñen un
monopolio comercial con América, se ben máis tarde
reclamará para Galiza a concesión dunha Compañía
Privilexiada de Navegación con América. Coa restauración do comercio con América poderíase resolver,
mediante o recurso ao mar,o exceso de man de obra en
Galiza,que era unha consecuencia da escaseza de terras
para traballar. En Carta ao Concello de Pontevedra

• A reforma administrativa.Temos indicada xa a crítica aceda de Sarmiento a múltiples abusos, entre os
que figra o mal funcionamento das instancias administrativas. Neste aspecto dirixe fundamentalmente os
seus dardos contra a política centralizadora dos
Borbóns verbo da cultura (porque a cultura de cada
pobo deber ser respectada), contra a burocracia xerada pola estructuración e xestión do aparello administrativo, contra os cobros por parte dos recaudadores
de rendas e de impostos; contra os representantes e
controladores da execución das obras públicas; contra
os enganos e estafas; contra os “medianeiros”, etc.
Cómpre reiterar que se trata sempre dunha crítica e
dunha denuncia dos abusos, non dos sistemas. O Altar
e o Trono fican sempre á marxe das críticas e das
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denuncias.Así afirma na Obra dos 660 pregos:“A multitude dos empregados e a exorbitación dos soldos
nunca foi cousa do Rei, senón dos Ministros subalternos que,para os seus parentes,paisanos e panaugados,
e para cumprir coas obrigas, multiplicaron as débedas
e sinalaron soldos segundo a súa devoción e amizade”.
A “escaleiriña social”, cun trasfondo humorístico, vén a confirmar que ao labrador
róubanlle todos (O papa, os avogados, os arbitristas, os médicos, os
teólogos). E logo o Pai Eterno
bótalle a bendición dicindo:
“Eu perdóolle aos oito”,
isto é, a todos.
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diron con ler libros, nin con estudar facultades especulativas” (A educación da xuventude). Con esta figura
recupera, e valora, a sabedoría popular, a dos aldeáns,
dos paisanos rústicos (con boina): “Para a agricultura
práctica de Galiza só se deben consultar aos labradores
de gabán e polaina”. Fronte á figura do académico, do
doutor con barrete, Sarmiento remata por se
identificar co home do gabán e das polainas (semella que a súa linguaxe foi
trasladada á actual circunstancia
política galega ao clasificar aos
seus políticos entre homes de
boina/ homes de barrete).
A opción de Sarmiento é
clara: máis boinas e
menos barretes.

• A reforma educativa. Como ilustrado
que é, M. Sarmiento
Igual sorte corren as
ten plena confianza
Academias, tanto litena capacidade transrarias, como agrarias.
formadora da educaNeste aspecto resción. Neste sentido,
ponde de xeito especontrastando a situacialmente crítico á
ción do estado de
invitación da Acadecrise e de decadencia
mia da Coruña para
da Universidade, vai
formar parte dela, en
realizar unha crítica
canto que as academias
moi aceda da mesma,
non son máis que cencondensada nos seguintes
tros de charlatanería, de
puntos negativos: as univeridiotez e de de estulticia,
sidadaes fundáronse en sécuque nada ensinan, porque
los de barbarie. Os títulos de
para iso “botan man dun sacrisdoutores e as insignias académicas
tán idiota ou dalgún parvo repeninon serven máis que para ostentación:
cado”. Acusa, asemade, Sarmiento aos
“O vade, cartapacio, e o que chaman panza
malos traductores e quéixase da falta de
Gravado de
de ovella, son as insignias dos doutores”,
libros especializados -sobre todo en física e
Francisco
ataviados con muceta, bonete, pompón e
ciencias naturais–, dos métodos memorístide Muntaner.
outras andrómenas. Son centros de disputa
cos de ensino, etc.
e de porfía; escolas de vicios e de ociosidades. Os
seus homes, chamados doctos, están tomados ao
Cómpre dicir, para rematar, que a necesidade de
revés, porque son impropiamente didactos, e non
afrontar as solucións dos amentados problemas pon
teñen más mérito que “un prego de papel”.
de manifesto a toma de conciencia da realidade
social daquel tempo e mesmo o compromiso sarFronte ao modelo do falso doutor, Sarmiento vai reivinmentiano coa realidade de Galiza, coa emancipación
dicar a figura do iliterato, que posúe unha lingua natuda súa xente.Tendo en conta o resto das dimensións
rista e uns coñecementos prácticos fornecidos pola
globais do seu pensamento poderíase afirmar que M.
mesma natureza en canto mestra da vida. O iliterato
Sarmiento, xa desde neno, mamou en Galiza, apalsabe de memoria a doutrina cristiá e moitas outras coupou Galiza, sentiu Galiza, comezou a pensar e pensas útiles para a vida;sabe a lingua vulgar,que mamou de
sou realmente en, sobre e para Galiza. E no marco
neno;sabe os tempos da sementeira e da recolleita;sabe
omnipresente de Galiza hai como catro eixes ou
os nomes dos vexetais do seu país e sabe tamén das súas
referencias fundamentais encol das que se pode verterapéuticas, etc. Sabe todo isto de xeito natural e así
tebrar toda a súa actividade verbo da mesma: a súa
“teñen despexada a súa razón natural que non confunXente, a súa Terra, a súa Lingua e a súa Cultura.
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O mestre debe levar ao disci´pulo a
miudo a un convento, a unha igrexa,
a un pazo, a un navi´o se hai
porto de mar, a unha fa´brica
e a´s casas dos artesa´ns,
etc. E ali´ a´ vista halle
de mostrar co dedo
todos os obxectos,
cos seus propios
nomes, e os seus
usos. E
permitir que
de cando en
vez saia a
ru´a a
rebrincar,
xogar e
enredar cos
demais
nenos; e que
ali´ sen
estudiar ren
de memoria
aprenda os
xogos e os seus
nomes e ai´nda
as coprin˜as
tradicionais que se
usan, pois de todo se
podera tirar utilidade.
Xa tin˜a eu moitas barbas
cando me aproveitei desas
puerilidades para cousas serias, e
que descobren moito.

Óleo de Carnicero.

da USC e decano da Facultade de

da pedagoxía, con títulos como O

Ciencias da Educación. Un dos ini-

ensino en Galicia. Problemática e

cadores da Pedagoxía Freinet na

perspectivas

Galicia dos anos setenta e un dos

Mestres (1989), A educación en

Doutor en Ciencas da Educación e

creadores do movemento de reno-

Galicia (1994), o primeiro Informe

profesor de Política Educativa e da

vación pedagóxica Nova Escola

do Consello Escolar en Galicia,

Historia da Educación en Galicia na

Galega (1983).

Historia do Ensino no reino de

Universidade

de

Santiago

de

Ademais da súa actividade académica

Galiza (1995), ou, El ilustrado Padre

Compostela.

Foi

director

do

e universitaria, asociativa e cívica, é

Sarmiento: La eduación de la niñez

Instituto de Ciencias da Educación

autor dunha ampla obra no campo

y de la juventud (2002).

ANTÓN COSTA RICO

Castellar de la Frontera, Cádiz, 1952

(1980), Escolas
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“Os Nenos son a ledicia das rúas”:

Os Xogos Infantís
e as Tradicións Populares
ao Servicio
da Educación
en Fr. Martín Sarmiento

Antón Costa Rico
Universidade de Santiago de Compostela
De Nova Escola Galega

Por todo isto, recoñecemos en Sarmiento a un home
de saberes enciclopédicos e a un ilustrado, en tanto
que o criticismo, o racionalismo e o empirismo eran,
tamén no seu caso, os fundamentos da súa adquisición de coñecementos e das súas propias elaboracións intelectuais.

Padre Sarmiento (1695-1772), criado de neno e
mozo na vila de Pontevedra, e acariñado por
unha rica diversidade de manifestacións da cultura popular –saberes, lingua popular, cancións, xogos,
vivencias familiares e ambientais–, xa nunca esquecería ese pouso na súa longa vida de monxe en San
Martín de Madrid, declaradamente a partir de 1725.

O

Entre os campos que foron motivo da súa preocupación anotamos o da educación; dimensión esta que
estivo case constantemente presente nos seus escritos, desde que en 1729 tivo ocasión de propoñer distintas medidas de reforma dos estudios (contidos
culturais e metodoloxía didáctica) que deberían
seguir os novicios que se incorporasen á orde bieita
na Congregación de Valladolid e novas referencias se
farían presentes no seu texto de 1743 sobre
Reflexiones para (formar) una Biblioteca Real.

Unha vida sempre en contacto co mundo dos libros e
da erudición, sobre todo nos campos literario e filolóxico,no histórico,e no das ciencias naturais,aínda que
aberta a outros campos e saberes literarios, en todos
os que demostrou, ao paso dos anos, coñecementos
invulgares e un amplo dominio dos fundamentos epistemolóxicos que permitían fraguar o expléndido desenvolvemento cultural europeo do século XVIII,aquel
que coñecemos como o século da Ilustración.
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A súa preocupación vai ser, con todo,
manifestada, en particular, no documento
de 1752: Notas a la Copia del Privilegio
de Ordoño II al monasterio de Samos y
Reflexiones previas, onde con ocasión de
madurar e expresar as súas propostas para
a formación dos novicios da orde bieita
trazou con relativo detemento o seu ideario educativo e pedagóxico. Critica aquí o
que considera unha metodoloxía e unha
orientación cultural e educativa tradicionalista, autoritaria, disciplinaria e escolástica, que era a dominante na España barroca. Unha orientación formalista, descontextualizada do contorno social e cultural,
que sobrevaloraba o cultivo intelectual
memorista e mecanicista, que se expresaba sobre todo en latín, e que era desenvolvida por un profesorado xeralmente
mal preparado.
Fronte a tal panorama, Sarmiento quere
promover unha metodoloxía racional de
estudio, no senso como a proclamaban
diversos autores europeos, influenciados,
en distinta medida, polo racionalismo e o
empirismo: os mestres de Port-Royal,
Fenelon, Comenio, Locke, Condillac,
Martinho de Mendoça ou Verney1; cunha
nidia decantación, no seu caso, a prol das
teses empiristas, o que implicaba desenvolver un proceso formativo a partir sempre
de experiencias sensibles realizadas, desde
as que poder construír con seguridade e de
modo gradual un saber e un coñecemento
de cada vez máis abstracto, segundo a
metodoloxía da xeometría euclidiana, ao
servicio da que se debera realizar a educación matemática de todos.
Sarmiento sinala que había que aprender
as cousas e os seus significados, estudiar
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de modo graduado, estudiar a lingua vulgar con extensión, usar unha didáctica
conversacional, realizar unha aprendizaxe
viva e intuitiva en contacto coa natureza,
analizar a xeografía e a sociedade local,
favorecer a lectura libre, estudiar sobre a
base de preguntas, empregar a motivación
e a emulación en lugar da disciplina autoritaria, e favorecer o desenvolvemento e a
expansión da memoria natural, da lóxica e
da imaxinación natural, porque “todo
home desexa saber”.
Neste texto de 1752 quedan formuladas
as súas posicións educativas:
a proclamación do naturalismo, ao inclinarse por favorecer a aprendizaxe natural,
o seu optimismo pedagóxico, que concibe a educación como unha mediación
para o progreso humano e a mellora
social,
o seu empirismo, como fundamento e
garantía para a adquisición do coñecemento, e mesmo o utilitarismo da formación que se propón.
Destas posicións fará derivar Sarmiento
acertadas recomendacións pedagóxicas e
indicacións valiosas en canto a procedementos didácticos, como será visible nos
seus posteriores textos, nos que atende
aos asuntos educativos: en 1764 no contexto da Obra de 660 pliegos coa súa
“Digresión sobre la educación de la juventud española”, no seu Tratado de la
Educación de la juventud española de
1768, e aínda no seu Onomástico
Etimológico de 1769, ou no seu Discurso
Apologético por el arte de rastrear las
más oportunas etimologías de las lenguas vulgares de 1770.

1. Sobre Sarmiento e as cuestións educativas podense consultar, entre outros, os seguintes traballos: López Pelaéz, A., Los escritos de Sarmiento y el
siglo de Feijoo, Biblioteca Gallega / La Voz de Galicia, A Coruña, 1901; Filgueira Iglesias, A., “Lengua materna y educación en Fray Martín
Sarmiento”, Cuadernos de Estudios Galegos, Santiago de Compostela, T. XXVII, Nos 81-82, 1972, Mª Ángeles Galino, Tres hombres y un problema:
Feijoo, Sarmiento y Jovellanos, Artes Gráficas Ibarra, Madrid, 1953, Costa Rico, A., “A dimensión pedagóxica do P. Sarmiento”, en CONSELLO DE
CULTURA GALEGA / UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do
Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1772), Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago, 1997 2º T., pp. 245-300; Costa Rico, A.,
e Álvarez Lires, Mª, El ilustrado Martín Sarmiento. La educación de la niñez y de la juventud, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, en prensa; Costa Rico,
A., “Fr, M. Sarmiento: Alethophilo e fundador da pedagoxía galega” en DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA / USC, Fr. Martín Sarmiento. Día
das Letras Galegas, Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago, Santiago, 2002, en prensa; Costa Rico, A., “As ideas pedagóxicas de M.
Sarmiento como expresión do discurso educativo da Ilustración Europea”, Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, 6 (2002), en prensa;
Costa Rico, A., “Martín Sarmiento: Un educador para un pobo”, en Barreiro Fernández, X. R., e Axeitos, X. L., Fr. Martín Sarmiento. Fotobiografía,
Xerais, Vigo, 2002, en prensa, e Costa Rico, A., Sarmiento. Vida e obra, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2002.
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Sarmiento sinala que se debe
estudiar a lingua vulgar
con extensión e analizar
a xeografía
e a sociedade local.
Anexo ao pazo
das Raposeiras
dos ascendentes
do P. Sarmiento
en Meilide (Cerdedo),
debuxo de Portela Paz.

Critica o que

Neste contexto, manifesta ademais unha
singular preocupación pola educación
dos nenos e dos mozos galegos, para os
que reclama unha educación galeguizada
en lingua e contidos, e tamén pola educación e o desenvolvemento dos cativiños e
dos nenos, de tal modo que a historiadora
da educación María A. Galino ten afirmado
que “Sarmiento inaugura en 1752 nas
letras españolas a visión do neno como
unha realidade substantiva”2.
A este aspecto queremos aludir, por fin,
neste comentario para a Revista
Raigame.
Sarmiento, desde a súa visión antropolóxica, desde o seu optimismo, e partindo do
naturalismo e do empirismo como fundamentos e factores de desenvolvemento
humano, é partidario de integrar a educación física e o lecer no conxunto de
accións tendentes ao desenvolvemento,
dándolles ademais unha positiva valencia
ao partir de que nos xogos, nas copras, e
nos saberes de rúa, están gardadas sementes de saberes cultos, de todo punto de
vista convenientes para unha racional
educación, escribindo a este respecto:
“En España vese e admírase a prodixiosa
memoria dalgúns nenos que, sen saber
escribir nin aínda ler, saben de memoria e

con teimosía moitísimas cousas e ao pe da
letra sen telas xamáis estudiado ad pedem
literae, senon só de ouvido. E particularmente cousas que están en verso, como
xácaras relacións e copras soltas.Todo un
día estarán cantando copras ou “seguidillas” as manchegas rústicas e labregas, que
nin saben ler nin escribir.As rapazas galegas son incansables e non o saben deixar
se comenzan a cantar cantigas ou cantiñas galegas; e o singular é que elas mesmas as compoñen e inventan os “tonillos”.
Os nenos conservan por tradición duns a
outros unha longa serie de contos ou historietas en prosa, que aledan e divirten
sumamente, sen saberse a súa orixe nin
en que libros se atopan”3.
“As “consejas” e copras teñen en si o atractivo para a memoria feliz dos nenos, para
o que queren saber. Non así os contextos
que inventaron os homes e que nin aínda
eles os entenden. Así, o facer estudiar aos
nenos de memoria é invención de mestres
pedantes para que (os nenos) perdan o
tempo, confundan o seu entendemento e
memoria, exerciten o seu anoxo e paciencia e se ensaien en ser brutos, e en ser
incapaces para ensinar a outros con limpeza e fundamento. O demais é un estudio desamañado que nin é de entendemento, nin de memoria, nin de vontade,
senón de látigo e de xostregada”4.

2. Mª A. Galino, Tres hombres y un problema... op. cit., p. 273.
3. Martín Sarmiento, La Educación de la Juventud, Ed. de J. L. Pensado, Xunta de Galicia, Santiago, 1984, parag. 120.
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Sarmiento sinala
que había que
aprender as
cousas e os seus

Sarmiento é partidario de integrar a educación física e o lecer no conxunto de accións
tendentes ao desenvolvemento, dándolles unha positiva valencia a partir de que nos
xogos, nas copras, e nos saberes da rúa están gardadas sementes de saberes cultos. Pazo das
Raposeiras en Meilide (Cerdedo), debuxo de Portela Paz.

significados,
estudiar de
modo graduado,
estudiar a lingua

Por todo iso, o tempo do xogo e dos enredos, pode ser un tempo valioso para a educación dos nenos, como escribía en 1752:

vulgar con
extensión, usar
unha didáctica
conversacional,
realizar unha
aprendizaxe viva
e intuitiva en
contacto coa
natureza,
analizar a
xeografía e a
sociedade local,
favorecer a
lectura libre,
estudiar sobre a
base de
preguntas,
empregar a
motivación e a
emulación en
lugar da
disciplina
autoritaria, e
favorecer o
desenvolvemento
e a expansión da
memoria natural.

“Unha das máis nocivas necidades que se
cometen na crianza dos nenos é o preocupalos naquela idade para calalos ou
para que non saian da casa, coa turbamulta de espantallos, espectros, defuntos e
disciplinantes. É tan forte aquela impresión que dura sempre viva ata a morte,
pola que os nenos se “espiritan”, os rapaces collen medo e os adultos inhabilítanse
para moitas cousas precisas...
Bo é que haxa algún remedio para calar
aos nenos e para retelos na casa, pero é
nocivo e violento o de facelos tímidos
para toda a vida. O neno acálase coa música, co arrolo cou con algunha nova adiviña. E contense na casa téndoo ben divertido nela e asociándolle outros nenos da
súa idade, cos que enredar e divertirse.
A moita reclusión dos rapaces na casa é moi
perniciosa tamén. O home nace para ser
sociable, non para engaiolalo nun escaparate. ... E así, por falta de exercicio corporal,
moi preciso naquela idade, moitos fanse
febles e enfermizos, e por falta de ver
obxectos varios e da sociedade,xamais chegan a saber a metade do seu idioma vulgar.

... O medio máis oportuno para evitar os
extremos é que endexamais se perdan da
vista física (dos maiores) e que debaixo
da mesma se divirtan, xoguen, brinquen,
salten, enreden cos demais e que sempre
estean a falar cos do seu tempo para irse
afacendo á extensión da lingua nativa,
sen o sensabor de estudiar algo de
memoria”5.
E insistía na Obra de 660 pliegos:
“Outra tiranía padecen os nenos na prohibición que se lles fai das súas diversións,
xogos inocentes e enredos de nenos, e de
brincar, saltar e bailar cos outros do seu
tempo. Noten os pais como dous cachorriños, dous gatiños pequenos, e aínda
dous burriños, etc., sempre está rebrincando. Iso pídeo a idade (...) A ledicia e
gozo dos pais, familia e casa é un neno
rebuldeiro e argalleiro.
Non só é a ledicia dunha casa, senón
tamén de toda unha rúa, praciña, e veciñanza, cando se lle permite que saia á rúa,
a xogar, brincar e leriar cos outros nenos
da súa idade.Algúns pais demasiado lóbregos e ríspidos non queren que os seus
fillos saian á rúa temendo que lles aconteza algunha desgracia, como se para caer
dunha esqueira ou para torcer unha perna

4. Ibid, parágrafo 126.
5. Martín Sarmiento, “Notas al Privilegio de Ordoño (1752)”, en Mª A. Galino, Tres hombres y un problema... op. cit., p.
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O Padre Sarmiento, criado de neno e mozo
na vila de Pontevedra, e acariñado por unha
rica diversidade de manifestacións da cultura popular nunca esqueceu ese pouso.
Casa da Praza da Herba,
en Pontevedra, onde viviu a súa infancia, debuxada
por Carlos Sobrino.

nun burato, non sexa do caso o que sempre o neno garde casa (...).
Os nenos son a ledicia das rúas. Moitas utilidades traerá o que os teñan liberdade de
entrar e saír,e que non os teñan recluídos na
casa: 1ª, o exercicio corporal; 2ª, o esparexer
o ánimo; 3ª, divertirse; 4ª aprender a lingua
nativa conversando cos demais nenos.
De cen voces da lingua nativa que saiba un
rapaz, as setenta non as aprendeu na casa,
senón leriando e disputando uns nenos con
outros na rúa.Oíndo cantares,refráns,voces
usadas nos xogos,etc.,fecúndase o neno de
voces puras da súa lingua nativa, sen estudiar ren de memoria.Para conseguir este fin
coa extensión que propoño non chega con
saír á rúa. É mester que o neno, en compañía doutros ou dun pedagogo, que lle vaia
dicindo os nomes das cousas que ocorresen, saia distraerse e pasearse polas inmediacións do seu lugar polos principais rumbos, en dereitura e en travesía”6.
¿E quen dubida de que, en efecto, os moitos nenos son a ledicia de toda unha rúa e
unha veciñanza? Por iso, e pola apertura
que isto facilita á sensibilización das cousas, tamén os mestres deberían levar a
cabo unha didáctica que favoreza a apertura sobre o territorio, un territorio sempre motivo de aprendizaxe, e que contén
múltiples dominios de importancia cultural, sendo esta outra das mensaxes sarmentianas, escolmada neste caso do seu
Tratado de la Educación de la Juventud:
O mestre debe levar ao discípulo “a miudo
a un convento, a unha igrexa, a un pazo, a
un navío se hai porto de mar, a unha fábrica e ás casas dos artesáns, etc. E alí á vista

halle de mostrar co dedo todos os obxectos, cos seus propios nomes, e os seus
usos. E permitir que de cando en vez saia
a rúa a rebrincar, xogar e enredar cos
demais nenos; e que alí sen estudiar ren
de memoria aprenda os xogos e os seus
nomes e aínda as copriñas tradicionais
que se usan, pois de todo se podera tirar
utilidade. Xa tiña eu moitas barbas cando
me aproveitei desas puerilidades para
cousas serias, e que descobren moito”7.
Fermosa lección a que nos deixou Fr.
Martín Sarmiento, para fuxir de
varios perigos na educación actual: o
de desconsiderar a importancia da
cultura popular tradicional no traballo escolar ou o de facer só unha recuperación escolar da cultura tradicional de carácter arqueolóxico e
“museístico”, é dicir inexpresiva para
as necesidades e orientacións formativas do presente; unha lección de
cómo integrar a cultura popular na
acción formativa actual, como raiceiras vivas que dan substentabilidade
e vida á tarefa de construír personalidades en formación, abertas ao
mundo desde a ancoraxe nunha
determinada identidade cultural.

6. Martín Sarmiento, Obra de 660 pliegos, Colección Dávila, Biblioteca Nacional, Madrid, vol. IV, 2ª part., fols. 78-79.
7. Martín Sarmiento, La Educación de la Juventud, op. cit., parag. 92.
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HENRIQUE MONTEAGUDO

Historia Social da Lingua Galega
Muros- Coruña, 1959

(1999). Editou textos de Rosalía de
Castro e Ramón Otero Pedrayo, e foi
Doutor en Filoloxía Galega pola

coordinador da edición das Obras de

Universidade de Santiago, onde exer-

Castelao (2000). Acaba de preprarar

ce como profesor desde 1982. É

unha antoloxía de textos de Martín

coautor dunha Gramática Galega

Sarmiento sobre o idioma galego.Así

(Galaxia, 1986), editor do volume

mesmo, desde o ano 2000 é

Estudios de Sociolingüística Galega

Secretario do Consello da Cultura

(1995) e autor da monografía

Galega.
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CON T R I B U C I Ó N
PA R A O I N V E N TA R IO
CRONOLÓXICO DA OBRA
F I L OL Ó X IC A
E LINGÜÍSTICA
DE MARTÍN SARMIENTO

Henrique Monteagudo

P

Para realizarmos o inventario que presentamos, partimos
de tres fontes principais:

resentamos a seguir unha tentativa de inventario dos
escritos filolóxicos e lingüísticos de Martín Sarmiento,
un recoñecido precusor da Gramática histórica románica e hispánica, da lingüística galega, e das reivindicacións idiomáticas en Galicia. Coidamos que ata
agora non se ten feito este labor, que é de grande interese para facerse unha idea de conxunto da súa producción nestes eidos, e, ordenada cronoloxicamente, da
súa evolución. Para entender o catálogo que ofrecemos
é crucial ter en conta que os intereses lingüísticos de
Sarmiento son indisociables da súa vocación de historiador e do seu papel de arquiveiro, como Cronista xeral
que foi da Congregación de España da orde benedictina durante case corenta anos. Nunha simple ollada á
lista que ofrecemos, é visible a súa deriva desde a focaxe máis filolóxica (isto é, máis relacionada co texto escrito, e polo tanto máis vencellada á diplomática e a arquivística) a unha máis lingüística (máis atenta á lingua falada, e máis autónoma a respecto doutros intereses), practicamente paralela a unha clara tendencia a prestar
unha atención crecente ó idioma galego, que chegou a
monopolizar practicamente os seus intereses lingüísticos
nos últimos lustros da súa vida.

a) a Chronología de los escritos, que encabeza a
Colección Medina-Sidonia, realizada porbablemente
por un dos compiladores desta, Santiago Sáenz. b) O
Catálogo de los pliegos que escribiu o propio Padre
Sarmiento a modo de compendio bio-bibliográfico. c) O
índice da propia Colección Medina-Sidonia, tal como
veu a lume en 1782, e tal como actualmente o ofrecen
os estudiosos X. Fernando Filgueira Valverde (para os
tomos 2, 12 e 17) e J. Santos Puerto (para tódolos
demais), cotexado coa información que tamén fornece
M. Gesta y Leceta.
Na bibliografía final, ofrecemos as referencias dos
devanditos escritoos e as das edicións máis importantes
dos traballos filolóxicos e lingüísticos de Sarmiento.
Resta dicir que este artigo non sería posible sen as facilidades que nos ofreceu o Consello da Cultura Galega
para a consulta dos orixinais, que puxo ó noso dispor no
marco do “Proxecto Sarmiento” de edición da obra completa do noso sabio.
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1741-45
Memorias para la historia de la poesía y poetas españoles (62 pr.).-Tomo VI.
(1741, Madrid).- “Cuando se fue a Roma el cardenal
Valentì Gonzaga, le di palabra que le escribiría algo
sobre la poesía castellana. Escribí doce pliegos. Y viendo que era poco tomé la pluma, y escribí cincuenta pliegos, que remití a Su Eminencia en 1745, por mano del
Nuncio Monseñor Henriquez.”

Inventario cronolóxico de escritos filolóxicos e lingüísticos de Martín Sarmiento1

1715/1720-...
Pangrammaticon Lexicon, sive Clavis Omnium
Alphabetorum Novo-Veterum (4 pr.).- Tomo I.
(1715-17, Salamanca).- “Registré a mi gusto la
Bibliotheca del Colegio, y alli copié del tomo de
Ambrosio Theseo sus 40 alfabetos orientales”. (1718-20,
Madrid).- “en los tres veranillos de la pasantía me dediqué a coordinar en cuadernos en cuarto todos los alfabetos que he podido recoger hasta hoy, primero de
enero de 1767, desde 1718.” (1718-..., Madrid).- “Tres
cuadernos en cuarto con infinitos alfabetos orientales,
goticos como los iba juntanto hasta hoy, primero de
enero de 1768.”

1745
Viaje geográfico del autor a Galicia en 1745 e Historia
Natural (20 pr.).- Tomo I.
(1745, Galicia).- “Fuí al capítulo a Valladolid; y desde
allí pasé a divertirme a Galicia. Tomé y llevé conmigo un
libro en cuarto y en blanco, para ir escribiendo en él mi
Diario de todos mis viajes. Apunté todos los lugares por
donde pasaba; y todas las inscripciones con que tropezaba. También apunté todos los vegetables que veía, con
sus nombres gallegos de frutos y frutas, todos los pescados, conchas y mariscos, todas las aves y animales.
También me fecundé de muchas voces gallegas vulgares.
Y el Diario ocupo veinte pliegos.”

1726-27
Libros de la Biblioteca de la Santa Iglesia de Toledo que
registro el P. Sarmiento (14 pr.).- Tomo IV.
(1726, Toledo).- “A primeros de febrero salí para Toledo
en compañía del Maestro Fray Diego Mecolaeta, hijo de
San Millán, con el fin de registrar el Archivo de la
Iglesia. Allí estuvimos quince meses; y escribimos un
tomo en folio índice del Archivo, y otro de la Biblioteca
de manuscritos.”

1745-55
Catálogo de voces y frases gallegas recogidas por el
Padre Sarmiento en sus viajes de 1745 e 1754 (28 pr.).Tomo IV.
(1745, Galicia).- “Y ocupé otros veinte pliegos en cuatro
cuadernos de las voces gallegas que oí en Pontevedra y
Galicia. Con esa ocasión me aficioné infinito a la
Historia Natural, a la Botánica y a la lengua gallega, y
a averiguar el origen y etimología de cada voz gallega,
reduciéndola al latín. El año de 1730, escribí sobre las
etimologías de las voces castellanas, sin pensar en las
etimologías de las voces gallegas hasta 1745.”

1730
Estromaton o tapiz artificioso de toda la lengua castellana, título de una obra que ideo el autor para
recopilar en ella todas las voces castellanas (1 pr.).Tomo IV.
1730-...
Conjeturas para establecer algunas etimologías de diferentes voces que se usan en España por alfabeto (29
pr.).- Tomo II.
(1730, Madrid).- “Por este tiempo, pensé en dedicarme
a las etimologías en general, y en especial a las de voces
castellanas difíciles. Tomé ventitrés pliegos de marquilla
en cuarto. A cada uno puse una letra del ABC, y en el
iba colocando las voces castellanas como iban saliendo;
y allí apunté mi conjetura para su etimología. Me será
facil escribir muchos tomos; pues tengo entresacadas
muchas voces de muchos libros que he leíd de verbo ad
verbum.”

1746-1751-...
Colección de voces gallegas en coplas, refiriendo la
muerte del Señor Rey Felipe V, y un Glosario, en 14 de
enero (70 pr.).-Tomo III.
(Madrid, 1746).- “A primeros de febrero, me restituí a
Madrid. Con la muerte de Felipe V y la exaltación de
Fernando VI, salieron diferentes poesías en varias lenguas. Y yo que me hallaba con una infinidad de voces y
frases gallegas, quise tentar el coordinarlas en un metro
pueril y claro. Armé un coloquio entre dos niños y dos
niñas gallegas que servían en Madrid. Sin salir del aso-

1. Para decidir o carácter filolóxico dun escrito, seguimos un criterio amplo, especialmente cando se trata de escritos referentes a Galicia. Damos as
datas que ofrecen a Chronología e o Catálogo de los pliegos. As obras que non aparecen datadas en ningún destes escritos, aparecen entre parénteses cadrados [ ]. As información que se reproducen entre aspas, están tiradas das que esribiu o propio autor no segundo dos traballos antecitados,
trala indicación de data e lugar (se aparece) que se lles dá aí. Tamén damos a localización por tomo de cada escrito, na Colección Medina-Sidonia.
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nante EO formé, sin trabajo, 1200 coplitas gallegas pueriles en el metro de Perico y Maruxa. No hay en este
coloquio erudición alguna, pues sería impropia en boca
de niños. Pero he procurado guardar la propiedad con
todo rigor, en las frases, voces y comparaciones. El
Coloquio cuenta exactamente las fechas de la Historia,
en la muerte y exaltación de los dos reyes. Las 1200
coplas ocupan exactamente ocho pliegos de marquilla
en cuarto.”
(Madrid, 1747...).- “El Coloquio había de proseguir con
veinte segadores y algunas gallegas, pero lo dejé en las
1200 coplas de los cuatro niños. Y habiéndolas leído
algunos gallegos, dijeron que no entendían muchas
voces gallegas, y si yo no hacía algún comento o
Glosario de ellas. No hallé dificultad en darles gusto. Así
comencé ese Glosario repasando palabra por palabra y
frase por frase, de todas las coplas; y sólo llegué a la
copla 70; y en eso ocupé 57 pliegos de marquilla en
cuarto. Si prosigo ese Glosario, será una obra de la más
selecta crítica y profunda erudición para desentrañar las
voces y frases gallegas, y muchas voces castellanas.”
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1751
Carta a D. Miguel Casiri, sobre la Biblioteca de Códices
Arábigos del Escurial, en 17 de julio (1 pr.).- Tomo VI.
1752
Extractos de instrumentos antigos de monasterios benedictinos, en 6 de abril (11 pr.).- Tomo VIII.
1752
[Sobre el archivo de Samos, y archiveros (65 pr.).- Tomo
XVIII.]*OLLO
[Sobre el archivo de Celanova (14 pr.).- Tomo XVIII.]
1754-55
Viaje geográfico del autor a Galicia (19 pr.).-Tomo I.
(1754, Pontevedra).- “A cinco de marzo salí de Madrid
para Pontevedra, a divertirme en Galicia, en compañía
del Maestro Marín. Tomé un libro en blanco y en cuarto
y en él iba apuntando todos los lugares como en el tomo
de 1745, y volví a Madrid a 27 de noviembre de 1755,
y ese tomo de mi viaje tiene treinta y ocho pliegos, en
todo.”

1749
Cartas sobre la publicación de Códices de Concilios,
etc. del Escorial, en 3 de octubre (5.5 pr.).-Tomo VI.

1754-...
[Onomástico latín-gallego de los vegetables según el sistema de Tournefort (10 pr.).- Tomo X.]
[Catálogo de voces vulgares, y en especial de voces
galleas de diferentes vegetables (40 pr.?).- Tomo X.]
(1754-..., Galicia e Madrid).- “Con tanta demora en
Galicia, me dediqué infinito a la historia natural de aquel
Reino, y a conocer todos los vegetables por mí mismo y
por los libros que tenía, y por las preguntas que hice a
los rústicos. Dediqueme a las voces y frases de la lengua
gallega, a la geografía individual. Allí escribí tres cuadernos sobre las voces gallegas que son quince pliegos.
Y allí escribí en cuanto a la botánica: escribí allí, y continué aquí ocho cuadernos, y tres compendio de
Tournefort, en todo cincuenta y cinco pliegos.”

1750
Carta al Padre Rábago sobre los Códices del Escurial en
6 de febrero (8 pr.).-Tomo VI.
Sobre los códices manuscritos de la Real Biblioteca del
Escurial, en 12 de diciembre (7 pr.).-Tomo VI.
(1747-1755, Madrid).- “Siendo el Reverendísimo
Rávago lector de Teología en Roma, tuvo por discípulo a
Don Miguel de Casiri, de Tripoli de Siria, que hoy es
presbítero maronita, y vino a Madrid a la sombra del
Padre Rávago. Este le metió en la Real Biblioteca; después pasó a intérprete del Rey por las lenguas orientales.
Sabiendo yo cuán inteligente es en la lengua siríaca y en
la arábiga, como naturales suyas, me atreví a proponer
al Rvmo. Rávago para que le remitiese al Escurial, con el
fin de reconocer los manuscritos góticos y arábigos de la
lilbrería. Pasó allá dos veces, y antes había pasado otra
a registrar los códices góticos. Con esta ocasión tuve yo
de mantener un comercio epistolar desde 1747 a 1755
con el Rvmo. P. Rávago, y le escribí seis pliegos sobre los
códices góticos y quince sobre los códices arábigos.”

1755
Carta al Padre Terreros sobre el origen de la lengua
gallega y sobre la Paleografía Española, en 17 de enero
(4 pr.).- Tomo IV.
(1755, Pontevedra).- “Desde allí, escribí cinco pliegos al
Padre Terreros sobre la lengua gallega, y sobre una paleografía española.”

1750
Lista de los lugares del Reino de Galicia (31.5 pr.).Tomo IX.
Lista de los lugares del Principado de Asturias (10 pr.).Tomo IX.
Lista de los lugares del Partido de Astorga (2 pr.).- Tomo IX.

1755
[Extracto del Tumbo de Celanova (1 pr.)].- Tomo VIII.
1756
Origen de las voces ‘póutega’, ‘puga’ y ‘púa’ en 11 de
julio (1.5 pr.).- Tomo XI.
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o por libros si se usan letras, o de viva voz, por tradición de padres a hijos: la hebrea para los judíos, la arábiga para los mahometanos, la griega para los cismáticos y la latina para los católicos, etc. Y siendo el latín
lengua anticuada para los gallegos, es mal necesario
que, ya que no la maman, la estudien. Y es bárbara
crueldad u necedada escusada que unos forasteros
enseñen a los niños gallegos mediante la lengua castellana que no saben la lengua anticuada que no deben
saber; y castigándoles si se les escapa alguna voz o
frase gallega de las que han mamado. Todo maestro de
Gramática que no fuere gallego y erudito en su lengua
patria se debe excluir de ser maestro de niños gallegos,
aunque sea un cicerón o un quintiliano. Despues que el
galleguito sabe hablar, leer, escribir y contar, lo primero que se le debe enseñar es la lengua gallega con la
extensión posible, poniéndole delante los mixtos de la
historia natural que Dios ha criado en el país (...)Toda
esta multitud de pliegos llegó al número de 660, a
2640 páginas y a 7870 números marginales, veinte de
los cuales últimos tratan de Pontevedra.”

1758
Etimología del nombre del lugar de San Martín de Sacar
de Bois, en 5 de febrero (1 pr.).- Tomo IX.
Etimología de la voz Valdeorras y de su puente
Cigarrosa, en 12 de febrero ( 1 pr.).- Tomo IX.
El verdadero río Miño y municipio de Lais, en 13 de outubro (3 pr.).- Tomo IX.
Apuntamientos para un Discurso Apologético sobre
Etimologías (10 pr.).- Tomo IV.
1758
[Onomástico Etimológico de la Lengua Gallega (30
pr.)].- Tomo III.
(175..., Madrid).- “Trienta pliegos sobre un Onomástico
gallego de la historia natural.”
1759/1760
Origen de la voz gallega ‘mixiriqueyro’ (11 pr.).- Tomo
IX.
[Sobre la betula o bidueiro (4 pr.)]

1766
Elementos etimológicos según el método de Euclides (20
pr.).- Tomo II.
(175..., Madrid).- “Veinte pliegos también de marquilla
sobre el origen de las lenguas y sobre unos Elementos
Etimologicos siguiendo el método de Euclides, ex
Hipothesi de la analogía de las letras en gallego y castellano.”

1761
Origen del nombre y casa de San Julián de Samos, en
24 de febrero (19 pr.).- Tomo IV.
1762
Origen de la voz Escurial, en 11 de septiembre ( 1 pr.).Tomo IV.
Problema corográfico para describir Galicia con un
nuevo método (12.5 pr.).- Tomo IX.

1768
Educación de la Juventud, en 8 de noviembre (2 pr.).Tomo VI.

1763-66
Obra en 660 pliegos, o Sobre foros de los benedictinos
en Galicia e Historia Natural de España, desde 763 a
766 (660 pr.). Tomos XIII a XVII.
(1762-66, Madrid).- “Por diciembre hasta agosto de
1766 ocupé todo ese tiempo en continuar el asunto de
los foros, señalando su origen y antigüedad. Con esa
ocasión, se explican los principios de la agricultura en
España y el modo de promoverla no con poseedores
precarios, sino con labradores que por sí mismos cultiven las tierras de modo que entre esos y los de directo
y verdadero dominio no haya zánganos y pegotes intermedios (...) Propongo el método de enseñar a la juventud a leer, escribir y contar, y de música. Añado y retoco muchos pliegos de los que había escrito sobre la poesía, del año de 1741. En toda esta prolija obra siempre
he atendido a observar la historia natural y botánica y
a probabilizar las etimologías de algunas voces y frases
castellanas y gallegas, reduciéndolas al latín. Cada
nación del mundo tiene su lengua anticuada para las
cosas de Iglesia, que no se mama sino que se estudia,

1769
Onomástico etimológico latín-gallego de los nombres de
lugares, apellidos y frutos de Galicia, en 17 de agosto
(5 pr.).- Tomo X [?].
1770
Carta al General de San Benito sobre formar un cuerpo
diplomático en la Congregación Benedictina, en 20 de
xuño (1 pr.).
Discurso apologético sobre etimologías, en 20 de outubro (8 pr.).- Tomo IV.
Sen data
Declinaciones y conjugaciones de la lengua arábiga.Tomo I.
Noticias de varios códices manuscritos e impresos y
extractos de ellos que hizo el Padre Sarmiento en diferentes tiempos (50 pr.).- Tomo II.
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Gesta y Leceta, M., Índice de una colección manuscrita
de obras del Rmo. Padre Fr. Martín Sarmiento, benedictino, seguido de varias noticias bio-bibliográficas del
mismo, Madrid, 1888. [Colección Pedro Franco Dávila.]
Santos Puerto, J., “Paradero y descripción de la
Colección Medina Sidonia”, en O Padre Sarmiento e o
seu tempo. Actas do Congreso, 2 vols., Santiago,
Consello da Cultura Galega, 1995; tomo I, pp. 399422. [Tomos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 18.]
Filgueira Valverde, J., “El Padre Sarmiento en el Museo
de Pontevedra”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 27
[81-82-83], 1972,77-113. [Tomos 2, 12 e 17 da
Colección Medina-Sidonia.]
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Domínguez Fontenla, J., “Fray Martín Sarmiento. Su
autobiografía”, Boletín Arqueológico de la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de
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2. Cronología de los escritos del Rvmo. P. M. Fray Martín
Sarmiento, contenidos en esta Colección [Medina
Sidonia]. Pliegos de cada uno, tomos y folios a que se
hallan. (Orixinal de Santiago Sáenz, no Tomo I da
Colección Medina Sidonia de Obras de Fray Martín
Sarmiento, Archivo Ducal de la Casa de MedinaSidonia, Sanlúcar de Barrameda-Cádiz). Edición:
Pensado, J. L., Fray Martín Sarmiento, testigo de su siglo,
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e índices de X. L. Pensado Tomé), Salamanca, Dirección
Xeral de Política Lingüística & Área de Galego-Portugués
(Univ. de Salamanca), 1999.
Catálogo de voces vulgares y en especial de voces gallegas de diferentes vegetables (edición y estudio por J. L.
Pensado), Salamanca, Universidad, 1986.

3. Índice e noticia da Colección Medina Sidonia e das
que dependen desta. Edicións:
[S. A.], “Colección de los Manuscritos del R. P. Fr. Martin
Sarmiento Benedictino, que recopiló, y copió por orden
del difunto Duque de Medina-Sidonia D. Santiago Saenz
su Secretario, quien nos ha comunicado este catalogo
digno de dar noticia de él al público, en 19 crecidos
Volumenes en fol. El ultimo es de suplementos”, El Correo
Literario de la Europa, tomo II (1782), pp. 76-80, 92-96,
106-112,124-28, 139-44, 155-60, 172-76, 186-92,
201-08, 217-21.
Álvarez Giménez, E., Biografía del R. P. Fray Martín
Sarmiento y noticia de sus obras impresas y manuscritas,
con indicación de los Archivos y Bibliotecas en donde se
hallan, Pontevedra, 1884.

Catálogo de voces y frases de la lengua gallega (edición
y estudio por J. L Pensado), Salamanca, Universidad,
1973.
Colección de voces y frases gallegas (edición y estudio
por J. L. Pensado) , Salamanca, Universidad, 1970.
Reedición facsímile por Ediciones Universidad,
Salamanca, s.d. [2002]
Coloquio de vintecatro galegos rústicos (ed. e estudio de
R. Mariño), Santiago, Consello da Cultura Galega,
1995.
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Discurso Apologético por el arte de rastrear las mas
oportunas etimologías de las voces vulgares (edición y
estudio crítico por J. L. Pensado), A Coruña, Real
Academia Gallega, 1971-72 [separata dos números
353-54 do Boletín de la Real Academia Gallega]. O
mesmo editor, J. L. Pensado, incluíu esta obra na súa edición dos Elementos etimológicos citada abaixo, pp. 351419.
Elementos etimológicos según el método de Euclides (edición y estudio por J. L. Pensado), s.l., Fundación Barrié
de la Maza, 1998.
La educación de la Juventud de Fray Martín Sarmiento
(edición y estudio por J. L. Pensado), s. l., Xunta de
Galicia, 1984; pp. 149-51.
Memorias para la Historia de la Poesía, y Poetas
Españoles, Madrid, 1775 [Ed. facsímile: Lugo,
Alvarellos, 1988].
Onomástico Etimológico de la Lengua Gallega, 2 vols.
(edición y estudio por J. L. Pensado), s.l., Fundación
Barrié de la Maza, 1999.
“Origen del nombre y casa de San Julian de Samos”, en
López Peláez, A., El monasterio de Samos. Estudio histórico, Lugo, 1894; pp. 145-227.

Reflexiones literarias para una Biblioteca Real (edición y
estudio de José Santos Puerto), Santiago, Consello da
Cultura Galega, 2002.
Sobre a lingua galega. Antoloxía (edición e estudio de
H. Monteagudo), Galaxia, Vigo, 2002.
“Sobre el origen de la lengua gallega y sobre la paleografía española”, en J. L. Pensado (ed.), Opúsculos lingüísticos gallegos del siglo XVIII, Vigo, Galaxia, 1974;
17-41.

Viaje a Galicia (1745) (edición y estudio por J. L.
Pensado), Salamanca, Universidad, 1975.
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