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A Real Academia Galega acordou adicarlle

lista a día de hoxe inacabada. A cultura galega non

o Día das Letras Galegas no ano do seu centenario a

podería ter acadado o nivel actual de desenrolo se non

Manuel Lugrís Freire, un dos seus fundadores. Os avata-

fose polo traballo dos galegos do exterior.

res da vida, levaron a Lugrís Freire á emigración como
tantos outros galegos nos Séculos XIX e XX. Os vencellos

Caso semellante é o de Manuel Curros Enríquez. Despois

coa familia e a terra empúxano a unha intensa actividade

de moitas tentativas, a súa casa de Celanova rematou

laboral, social e cultural na Habana de fins do Século

por constituirse en Casa Museo, “A Casa dos Poetas”, e

XIX. Durante anos traballa arreo e de xeito comprometido

segundo nos narra detalladamente na súa colaboración

tanto política como culturalmente. Esta intensa actividade

Antonio Piñeiro, foron paradoxicamento os galegos do

xenera abundantes froitos que repercuten positivamente

exterior os que máis traballaron, ao longo de moitos anos,

no desenrolo da nosa cultura na Galicia Exterior pero

para que esta idea se convertese en realidade. Unha vez

tamén na Galicia Interior.

máis se demostra que en moitos caso os galegos do exterior fixeron un traballo que non se fixo en Galicia.

O caso de Lugrís Freire non é un caso aillado. Moitos dos
máis sobranceiros escritores galegos desenrolaron parte

Ao exaltar a figura de Lugrís Freire o Día das Letras Galegas,

–cando non a totalidade– da súa actividade no exterior.

a Real Academia Galega ademais de recoñecer o valor do

Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro, Blanco Amor ou

seu traballo, está implicitamente recoñecendo a importantísi-

Neira Vilas, son só algúns dos nomes dunha moi longa

ma aportación da Galicia Exterior á Cultura Galega.
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Excursión na Torre de Hércules.
A Familia está sempre presente.
É tal a devoción familiar que o
abrangue en todo acto e en todo
momento, que remata por ter unha
verdadeira dependencia de abrigo
e afecto dos seus como se fose un
exercicio de acorro do que xa se vai
vendo imposible de prescindir a medida
que pasa o tempo.

MANUEL LUGRÍS RODRÍGUEZ

É neto de Manuel Lugrís Freire. Desempeñou o seu labor profesional na
compañía submistradora de auga
que fundara o seu avó na Coruña. Asimesmo desenvolve labores de correspondente de A Nosa Terra.
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O ESPACIO FAMILIAR

Manuel Lugrís
Freire
DE

Manuel Lugrís Rodríguez

Da súa vida en

T

odo ser humano, sexa eminente, famoso ou anónimo,
deposita a súa meirande
e básica mediatización individual, no
contorno da familia, dándolle este
nome á parentela máis próxima e que
ten un decisivo influxo no seu comportamento público e, mesmo, na súa
proxección persoal en tódolos ámetos da vida. Isto é, por dicilo dalgún
xeito, como unha base de dados ímos
e primarios, que configuran a relación
que logo manten co seu entorno e co
seu xeito de actuar sen que, por elo,
pódase deducir doadamente en que
termos e en que circunstancias maniféstarase a connotación de familia e o
que significa e representa. E, máis que
nada, un sutil verniz que, na superficie do carácter, transluce o que máis
profundamente está impreso na propia
diferenciación característica.

Galicia, antes de
emigrar a Cuba,

Ven a conto este largo parágrafo como
introducción do que sinala o título en
referencia ó espacio familiar do meu
avó, Manuel Lugrís Freire de quen citarei algunhos aspectos do seu carácter e
as índoles máis salientables da persoalidade así como as trabes que xustifican
e explican a natureza deste carácter
nunha visión relativa á súa obra literaria
e á acción común que tivo coma manifesto do que significou a impronta familiar na integración do seu mundo íntimo
e na andaina como home público. Non
é unha sinxela escolma de testemoios
ou anecdotario, senón a panorámica
de síntese entre as vertentes exterior e
privada non claramente desomelladas,
como sería doado pensar nunha vida
tan ateigada de paixón e calor humano
e, por outra banda, inseridas a unha na
outra, de tal xeito, que as veces están a
confundirse non soamente na práctica
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compre falar do
descobremento da
entidade patriótica
en simbiose coa
mesma Natureza
e a familia,
singularmente
a súa nai, que
representan un
referente de
estabilidade e
acougo naquela
vida que xa comeza
a ser intensa en
actividade diversa
e anceios de
superación.
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Da súa vida en Galicia, antes
de emigrar a Cuba, compre
falar da delicada situación en
que se atopa a familia coa
perda do pósito que rexentaba o pai no porto de Sada e a
residencia na veciña localidade de Soñeiro, así como o seu
primeiro emprego de escriban no Concello de Oleiros
que asina a imbricación coa
paisaxe e o sentir da Terra no
decurso daqueles longos desprazamentos a pé pola campiña mariñá e o descobremento
da entidade patriótica en simbiose coa mesma Natureza
e a familia, singularmente a
súa nai, que representan un
referente de estabilidade e
acougo naquela vida que xa
comeza a ser intensa en actividade diversa e anceios de
superación.

O seu matrimonio,
con Concepción
Orta, unha beleza
nativa, representa a
presencia dun novo
cenario de vivencias
persoais. Unha
primeira filla falecida
prematuramente
compénsase, mais
tarde, co nacemento
de outra á que
chamará Socorro,
como a súa nai,
e á que amaría
profundamente ó
longo de toda a súa
vida.

Con Socorro, filla do primeiro matrimonio.

habitual e cotián, senón na súa obra e,
nomeadamente, no poemario que se
converte así nun excelente termómetro
das súas medias temperamentais.
Unha grande carga de posicionamento
historicista da familia, tratada por él en
parte, quizais en fantasiosa reflexión,
como dunha linaxe ou aboenza determinada que, asemade, está a integralo
na condición de individuo e que, consecuentemente, serve para se somir no
tronco da máis grande familia popular
que compón o substracto humano da
súa Terra. Deste xeito, home, familia e
país constitúen o mesmo corpo e conseguen isa dimensión espacio-temporal
globalizadora que será constante sostén
do seu pensamento.
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Dinamizada con retallos da
vida familiar, está a súa viaxe
a Cuba. Alí acólleo, xa instalado na illa,
o seu irmán Plácido que lle serve de
ponte entre o pasado máis privado e un
presente que se agoira coma difícil e
imprevisible. Aprende del os principios
técnicos da teneduría de libros contables que haberán de servirlle para subsistir nun ambiente hostil e difícil como
é o da emigración en terra extraña e,
máis aínda, no futuro para desenvolver
o seu traballo na Compañía submistradora de auga potable á cidade de A
Coruña, da que é un dos fundadores e
accionista.
Nas Antillas, amais do seu labor profisional e a entrega sen condicións á
causa galeguista nos terreos cultural,
asociativo e político atópase, na distan-
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cia, coa realidade do seu país e a súa
problemática que considera indivisible
en termos particulares e colectivos o
que lle patentiza a cultura patria coma
motor de rexeneración do proceso de
cambio material e moral de Galicia e
a necesidade de utilizalo como ferramenta útil no proceso de construcción
nacional que xa valora como imprescindible. Pero ten, decote, na súa mente, as
imaxes da nai e da súa irmá Isolina que
ficaran en A Coruña. Emocionadas
cartas e, mesmo, primixenias
composicións poéticas, son
testemuñas deste amor tan
profundo que non resarce
con ningunha das múltiples actividades que
desenvolve e os relativos éxitos que colleita na
vida social da emigración
cubana, aínda por riba de
diverxencias familiares a
raíz do seu segundo matrimonio e que magoaríano no
máis fondo do seu ser, sobrelevando este amargor en silencio até
o último día da súa vida.

a súa perda. Son momentos decisivos
en que difícilmente atopa acougo á súa
mesma esencia de home e so a entrega febril que fai da expresión pública
conseguen, paseniño, devolvelo á realidade dunha existencia que aínda está
a comeza-la súa andaina vital. A Escola
Rexional de Declamación, na que funda
o teatro galego en prosa e que repre-

O retorno á Galicia márcase coa morte
da primeira esposa no 1.899, a consecuencia, segundo parece, dun parto.
Feito que o ensume nunha profunda
depresión e que o leva, segundo fontes
aceptadas como certas a preto, mesmo,
do suicidio, quizais compostura dun
serodio romanticismo que aínda estaba
presente na sociedade galega da época.
Era o amor que sentía por Conchita,
como lle alcumaba cariñosamente, a
causa desta grave doenza da ialma que
fica perfectamente reflexada no seu
poemario de “Noitebras” en varias
composicións que teñen como motivo
a lembranza pola esposa desaparecida e
os escuros sentimentos que lle provoca

senta varios dramas da súa autoría, o
sindicato Solidaridad Gallega, a obra
escrita que lle rouba horas de descanso,
a dedicación profisional como fundador e primeiro empregado da Empresa
“Aguas de La Coruña, S.A.”.

A

S

Interven na fundación
da Asociación da
Prensa coruñesa, onde
entáboa amistade
co pintor Urbano
Gonzalez Varela,
a través do
que coñece á
irmá Pura,
profesora
de música
no Conser
vatorio
coruñés e
que sería a
súa segunda
muller coa
que casa no ano
1901, logo dun
efémero noivado
e que resulta se-la
compañeira definitiva

A partires desta data, vive en diversos
domicilios alugados da cidade, traballa
na devandita empresa de “Aguas”, ten
cinco fillos máis que estudan nas posibilidades da súa posición social e económica, e desenvolve unha intensa vida
pública acorde con aquela persoalidade
vital, ardida, anceiosa e mesmo, as veces,
derrancada, que lle permite ser protagonista nos feitos máis importantes ocorri
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para o resto dos seus
días.
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A súa vida familiar
está tamizada polos
diversos avatares que
conleva a convivencia
normalizada dun
matrimonio calquera
daquel entón.

Cos seus fillos Manolo e Secundino.

Nas Antillas,
amais do seu
labor profisional
e a entrega sen
condicións á causa
galeguista nos
terreos cultural,
asociativo e
político atópase,
na distancia, coa
realidade do
seu país e a súa
problemática que
considera indivisible
en termos
particulares e
colectivos o que lle
patentiza a cultura
patria coma motor
de rexeneración do
proceso de cambio
material e moral de
Galicia

dos na Galicia nas primeiras décadas
do século XX: a criazon da Academia
da Lengua da que será o seu presidente na época da Segunda República,
das Irmandades da Fala, do Partido
Galeguista, o a vinda da República, o
Estatuto de Autonomía, e sen esquecer
o traballo máis recollido da súa producción literaria, a entrada na masonería,
e así outras diversas actuacións que
puideramos considerar menores como
a intervención nos sindicatos gremiais,
o ingreso no Seminario de Estudos
Galegos, no Instituto Portugués do
Minho, o enorme labor oratorio en
mítines e innumerables conferencias, a
divulgación sen descanso da dignificación da nosa lingua en tódolos terreos
e en tódalas circunstancias, etc. Lugrís
ten durante máis de trinta anos consecutivos, unha omnipresencia case permanente na meirande parte dos aconteceres da vida social, política e cultural
de Galicia, acontecementos que van
conformando a praxe de país que hoxe
entendemos como tal. Son tempos nos
que está a renacer unha nación e como
taes convulsivos e difíciles.
10
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E a familia estará sempre presente. Para
mostra servan dúas apreciacións. O día
25 de xullo de 1929, celébrase en A
Coruña o acto de izar, por vez primeira
na cidade a bandeira galega no balcón
do Concello. Acto no que Lugrís tivo
a máis destacada preponderancia e ao
que asiste cos grandes persoeiros do
galeguismo local. A continuación celébrarase, nun merendeiro próximo, un
almorzo de confraternidade ó que insiste en acudir coa súa muller e cos seus
fillos. Asemade o 14 de xullo de 1934
ten lugar no Salón de Sesións do mesmo
Concello o ingreso de Castelao coma
membro da Academia e Lugrís quere
que a súa dona esté presente, inmortalizando a ocasión cunha fotografia en
que aparecen ambolos dous franqueando ó esgrevio rianxeiro. E tal a devoción familiar que o abrangue en todo
acto e en todo momento, que remata
por ter unha verdadeira dependencia
de abrigo e afecto dos seus como se
fose un exercicio de acorro do que xa
se vai vendo imposible de prescindir
a medida que pasa o tempo. E coma
un achego e cobexo do que non acada
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Ten cinco fillos máis que estudan
nas posibilidades da súa posición
social e económica, e desenvolve
unha intensa vida pública acorde
con aquela persoalidade vital,
ardida, anceiosa e mesmo, as
veces, derrancada, que lle permite
ser protagonista nos feitos máis
importantes ocorridos na Galicia nas
primeiras décadas do século XX.

A súa muller e a
filla Pilar constituen
a derradeira
compaña naquel

substituto con ningún outro aditamento. Sente o seu espírito aluido, como
esquimado coa presencia dos seus a así
séntese máis sostido, amparado.
Os últimos anos da súa vida, xa enfermo e agochado, coa manta de inverno
e o medo inmerxido nos miolos, pasan
nun triste gabinete que mira cara ó
Orzán coruñés nos estertores da liberdade que se esvae ente fusilamentos e
o sangue cruel da guerra e a represión.
Dous fillos mobilizados en bandos distintos, todos os acedumes do corpo e
a mente concentrados no amarguexo
sobrevivir diario, sen apenas esperanza e morta toda ilusión. A súa muller
e a filla Pilar constitúen a derradeira
compaña naquel inmenso piso de case
douscentos metros cadrados que se
enche de somas e pavoría nas noites
eternas dos anos bélicos. O piano, que
toca a súa dona é case un elemento
sensible e a única nota de humanidade
que percibe dende a mecedora en que
achúmbase nas horas acaido e agardando o final que sucede en febreiro

de 1940, nun célebre día de nubes
espesas e virazón mareiro que mesmo
semella leva-lo seu espírito lonxe do
inferno en que vive desde xullo de mil
novecentos trinta e seis. Naqueles días,
amalado xa fisicamente, a rebelión fascista, adoenta súa ialma de xeito definitivo e mesmo os acordes da “Negra
Sombra” que fuxen daquel piano, son
como unha rachadela ferinte que lle
obrigan a solicitarlle á súa dona Pura
de que non interprete máis a obra do
mestre Montes.
Finalmente as forzas abandonárono
e deixouse levar pola morte. E así,
nunha invernosa mañá, Lugrís foi soterrado no cimeterio de San Amaro de
A Coruña, dentro do espacio familiar
de que denantes falabamos, pois tivo
a derradeira compañía dos seus fillos
e do frío corisco que sopraba dende o
cercano océano en recendos de salgado
perfume dos seus versos que pairaron
entre o azul daquel ceo que se vestira
de festa para recibilo nun receso da
desgracia e da tristura.
11
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inmenso piso de
case douscentos
metros cadrados que
se enche de somas
e pavoría nas noites
eternas dos anos
bélicos. O piano,
que toca a súa dona
é case un elemento
sensible e a única
nota de humanidade
que percibe dende
a mecedora en
que achúmbase
nas horas acaido
e agardando o
final que sucede en
febreiro de 1.940

TERESA LÓPEZ

(1997), Sementeira de ronseis. Cinco poetas da vangarda (2000) e a

Doutora en Filoloxía Hispánica (Ga-

edición d’A costureira d’a aldea de

lego-Portugués) e profesora titular

Manuel Lugrís Freire (no prelo). Ten

de Filoloxías Galega e Portuguesa

colaborado en diferentes revistas es-

na Universidade da Coruña. Entre as

pecializadas principalmente con ar-

súas publicacións, destacan os libros

tigos sobre literatura galega contem-

Névoas de antano. Ecos dos cancio-

poránea. Na actualidade é Decana da

neiros galego-portugueses no sécu-

Facultade de Filoloxía da Universida-

lo XIX (1990), O neotrobadorismo

de da Coruña.
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Manuel Lugrís Freire

1

Teresa López

Manuel

Lugrís Freire parte
para A Habana en 1883,
con vinte anos, e alí permanece até 1896, ano en
que regresa a Galiza para establecerse na cidade da
Coruña. A estadía cubana é un período de plenitude
vital e traballo intenso: para alén das longas xornadas laborais no seu posto de contábel2, desenvolve
unha importante actividade cultural e organizativa
no seo da comunidade galega –no Centro Gallego,
na sociedade Aires da miña terra–, ven a luz as súas
primeiras obras literarias e casa con Concepción
Orta, con quen terá unha única filla, Socorro.

tema ortográfico. Na etapa cubana está, en xermolo,
todo o escritor Manuel Lugrís Freire.
A actividade literaria pública de Lugrís comeza logo
da súa chegada á Habana: en novembro de 1883 o
poema “Nostalxia” reprodúcese nas páxinas de El
Eco de Galicia e, nos meses seguintes, continuará
a publicar poemas neste xornal habaneiro dirixido
polo estradense Waldo Álvarez Ínsua. En febreiro de
1885, esta cabeceira informará de que Lugrís estaba
a preparar un pequeno libro de versos, probabelmente o mesmo que A Gaita Gallega, no mes de
xullo, identifica co título Ecos d’as Mariñas, poemario que non chegaría a publicarse.

Nestes anos en Cuba, Lugrís vai sentar as bases da
súa obra literaria, co cultivo da poesía, da narrativa
e da literatura dramática. Na Habana callará tamén
a súa vocación xornalística, e a preocupación pola
lingua e por dotala de ferramentas que faciliten o
seu uso, que cristalizará en varias colaboracións de

En 1884, Lugrís publica unha novela curta, O penedo
d’o crime. Lenda d’as Mariñas3. Se consideramos
que a primeira novela galega, Majina ou a filla espúrea de Marcial Valladares, se publicara en 1880 na

1. Neste artigo facemos unha síntese dalgúns aspectos incluídos na introdución á nosa edición d’A costureira d’aldea (no prelo).
2. Segundo deixou dito Manuel Curros Enríquez na “Carta prólogo” a Soidades, Lugrís traballaba catorce horas diarias (Curros Enríquez 1894: X).
3. “O penedo d’o crime. Lenda d’as Mariñas”, por L.U. Gris, publicouse nos números de 14 de setembro, 28 de setembro, 2 de novembro, 23 de
novembro, 21 decembro e 28 decembro do Eco de Galicia. Pode lerse en Campos Villar (2000).

13

~

M

A

N

U

E

L

L

U

G

R

Í

S

F

R

E

I

R

E

Lugrís parte para A Habana en 1883.

Ilustración gallega y asturiana e que nestes catro
anos non se dan a coñecer máis que relatos breves,
sempre en xornais ou revistas, poderemos apreciar
o carácter pioneiro da obra de Lugrís, que prescinde da servidume á referencialidade lingüística da
novela de Valladares. O penedo do crime comparte
con Majina as débedas co folletín na súa estrutura
narrativa que, contodo, o autor procura simplificar.
A ambientación e a inspiración mariñá, a saudade e
a evocación das terras nativas, está presente nesta
novela, como o está na poesía que o autor publica
neste tempo.

os fondos da Real Academia Galega, a quen a doara
un dos fillos do autor, o pintor Urbano Lugrís. No
manuscrito indícanse os actores que representarían
tres das cinco personaxes; entre elas, a actriz que
interpretaría a Xaquina, a costureira: a tiple ourensá Dorinda Rodríguez, moi popular na Habana dos
anos oitenta, e constante colaboradora nas actividades da emigración galega.
A costureira d’aldea consta de un único acto dividido en trece escenas. Está escrita en verso octosilábico, en forma de romance asonantado, e en
redondillas. A acción parte da intención de Prácido,
un madrileño que traballa no Concello, de requirir
amorosamente a Xaquina, a costureira da aldea, que
namora con Mingos. Xaquina burlarase de Prácido
e, ao tempo, porá a proba o amor de Mingos servíndose daquel para lle provocar ciúmes. A obra
finaliza coa concertación do casamento de Xaquina
con Mingos. Interveñen tamén Culás, criado na casa
de Xaquina, e o Señor Xan, pai da moza. O espazo
dramático é o sobrado da casa aldeá do Señor Xan,
onde Xaquina ten o seu taller de costura.

Nos primeiros anos habaneiros Manuel Lugrís Freire
inicia tamén a súa produción teatral, coa composición d’A costureira d’aldea, obra sobre a que de
novo o Eco de Galicia nos dá noticia: en xullo de
1884, da súa preparación, en agosto, da súa próxima
lectura pública e, en marzo de 1885, do comezo
dos ensaios por parte do Cadro de Declamación do
‘Centro Gallego’ da Habana. Mais a peza non chegou
a estrearse e tampouco se publicou. Durante anos
permaneceu esquecida até que a encontramos entre
14
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Por tras desta acción tan convencional, encóntrase unha defensa
da identidade galega, fundamentada nos valores e costumes da
sociedade tradicional, que ten
como núcleo a exaltación do idioma galego. N’A costureira d’aldea
temos a afirmación da identidade
colectiva que se liga á afirmación
e defensa do labrego, co que se
identifica o galego. Estes contidos ideolóxicos teñen un sentido
e unha función moi precisas no
contexto en que se xestou e o
público a que se dirixía esta obra:
a Habana de finais do século XIX
e a comunidade de emigrantes
galegos.
A mensaxe ideolóxica da obra faise
explícita a través das relacións de
oposición definidas no parlamento
das personaxes galegas: castelán
vs. galego (ou Castela vs. Galiza) e
vila vs. aldea,

Última páxina do manuscrito d’A Costureira da aldea.

Pensan estes castellanos / que nestas terras non hai / xente que seipa decire / cinco e
cinco cantas fan [Culás].

O pólo negativo, os defectos, está conformado por
Castela, os casteláns, o castelán, a vila; o positivo, as
virtudes, por Galiza, os galegos, o galego, a aldea.

Volve outra vez pra Castela / entre tomillo a vivir
[…] e non volvas a soñar / con rirte mais dos gallegos / que aínda os que son máis legos / podémosvos
enseñar [Mingos].

Na personaxe castelá, Prácido, vai concentrarse unha
lección exemplarizante que se sustenta na inversión
dun tipo frecuente no teatro cómico que se representaba na Habana, o ‘gallego’, en cuxa incapacidade para falar correctamente (castelán) está a base da
súa comicidade. Prácido está a aprender galego para
lograr a consideración dos seus colegas no Concello,
isto é, por afán de integración no seu contorno lingüístico e social inmediato. Se ben esta xustificación
podería resultar ‘estraña’ (por allea á realidade) na
sociedade galega do XIX, funciona no texto dramático e ten un carácter exemplarizante –sobre todo

Val máis un rapas gallego, / deses que foron criados
/ comendo cuncas de leite / con pan esfaragullado,
/ que cincuenta de Castela / anque gasten de contado / alto zapato e camisa / co cabezal apranchado
[Sr. Xan].
De min non se reu ninguén / e menos ningún da vila
[Mingos]
15
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a través do comentario interpretativo
desta circunstancia realizado por
outras personaxes– que, en última instancia, está ao servizo de combater a idea, base
de burlas e utilizada con
afán denigratorio, de os
galegos seren incapaces de falar correctamente castelán.
A dedicación de
Lugrís á escrita teatral nos anos na
Habana non quedou
aquí. En febreiro de
1885 estaba a traballar
nunha obra, De Galicia
á Lavapiés, unha “produccion lírico-dramática
de gran aparato […] en que
se vindica á los gallegos de
las censuras que el autor de “De
Lavapiés á Galicia” ó los actores
que tuvieron á su cargo el desempeño
de esa obra en el teatro de Cervantes
infirieron a nuestra querida pátria” (El
Eco de Galicia, 22-2-1885).
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os desta obra, non eran ocasionais.
O estereotipo negativo de galego
e as interpretacións paródicas
que adulteraban a nosa lingua e deformaban o perfil humano das personaxes repetíanse unha
e outra vez nas obras
de pretensión cómica
que se representaban na capital habaneira, como se pode
deducir das crónicas
teatrais dos xornais
cubanos deses anos.

Waldo Álvarez Insúa,
fundador e director
de El Eco de Galicia.

A representación da obra que suscita a réplica dramática de Lugrís, De Lavapiés á Galicia, provocara unha irada reacción na colectividade galega na
Habana, que incluíra o lanzamento de obxectos
ao palco e conseguira a suspensión, a última hora,
dunha nova representación prevista para o día seguinte. A revolta dunha parte da comunidade galega contra esta peza explícase porque a presenza
no palco de personaxes galegas como prototipos
de ignorancia e embrutecemento, ou de intérpretes que ridiculizaban o galego e os galegos, como

A afirmación de Galiza, da lingua galega e
dos galegos presente n’A
costureira completaríase
probabelmente coa crítica
dos costumes e valores do
Madrid castizo, representado
por Lavapiés, que pretendía imporse como modelo cultural de referencia
uniformando costumes e tradicións,
nesta outra peza lírico-dramática hoxe
descoñecida.

No mesmo ano 1885 Lugrís cofunda A Gaita Gallega
que repinica muiñeiras, fandangos y-alboradas,
unha vez ó mes, a primeira publicación periódica en
galego da emigración. Comeza a editarse en 18854 tendo
como directores, redactores e administradores a Manuel
Lugrís Freire e Ramón Armada Teixeiro, transmutados
para a ocasión en Roque das Mariñas e Chumín de
Céltegos, respectivamente. Neste pseudónimo, na tradición do Tío Marcos da Portela lamasiano, Lugrís fai
patente a vinculación vital e afectiva coa bisbarra mariñá, unha presenza constante na súa produción escrita.

4. Publicouse como cabeceira independente de 5 de xullo de 1885 a 18 de setembro de 1887. Os últimos números, de 18 de decembro de 1887 a
30 de setembro de 1889 saíron como suplemento de El Eco de Galicia. Hai unha edición facsimilar de 1999, precedida de varias presentacións e dun
estudo introdutorio de Natalia Regueiro.
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O día 5 de xullo de 1885 sae do prelo o primeiro
número. Con diversas asinaturas, Lugrís colabora nas
cinco primeiras tocatas e mais noutra sen numerar,
a “Tocata fúnebre en honor de Rousalía Castro”,
publicadas todas entre xullo e novembro
de 1885. A partir da sexta tocata, Lugrís
deixa de figurar como responsábel desta
publicación e ningunha das súas asinaturas
volve aparecer na revista. Neses seis números
colaborara cun artigo a modo de declaración
editorial, “O noso pensamento”, coa necrolóxica “Rousalía Castro”, o conto “Os dous abogados”, o ensaio “A fala gallega” –publicado
en dúas entregas–, a crónica da tradicional
función benéfica celebrada polas sociedades
galegas no teatro Tacón o día 25 de xullo, tres
poemas e a reseña de Non máis emigración
de Ramón Armada Teixeiro.
Na quinta tocata, de 8 de novembro, temos
xa indicios dos problemas que deberon afastar a Manuel Lugrís da revista: neste número
ninguén figura como responsábel da administración, dirección e redacción, e a colaboración de Lugrís, a segunda entrega d’“A
fala gallega”, aparece sen asinatura. Na sexta
tocata figurará xa como único responsábel
da publicación Ramón Armada Teixeiro,
Chumín de Céltegos.
N’A Gaita Gallega, para alén de cultivar
a prosa xornalística en galego, Lugrís vai
publicar, que saibamos, o seu primeiro
ensaio en galego, “A fala gallega”. O seu uso
da lingua galega en textos xornalísticos e
ensaios breves, aínda excepcional nesta
Casa da rúa Presidente Zayas, nº 458,
altura do século XIX, vai ter continuidade
onde estivo El Eco de Galicia.
inmediata mesmo en medios xornalísticos
de características ben diferentes á Gaita
Gallega –unha publicación monolingüe–, singularmente en Galicia Moderna, o semanario que fundara o ferrolán José Novo e García en maio de 1885.
Aquí publicará artigos en galego, tanto de trasfondo
17
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humorístico como de alcance polémico. Neste semanario sairán tamén os seus
primeiros traballos de tema
gramatical, principalmente ortográfico, “Escritura
gallega I” e “Escritura gallega II”5.
Lugrís vai ser un colaborador asiduo nesta nova
cabeceira da prensa galego-cubana, na cal publicará, baixo diferentes asinaturas (L.U. Gris, Manuel
Lugrís Freire, L.M.F., A.
Sieu Medre), poemas, contos, artigos, reseñas, semblanzas satíricas, notas biográficas, ensaios breves, en
español e en galego, de
1885 a 1889.
A pesar dos proxectos editoriais e da difusión continuada na prensa de textos
poéticos e narrativos6, Manuel Lugrís Freire só publica durante a súa estadía na
Habana un libro, Soidades,
en 1894, once anos despois
de chegar a Cuba e tan só
dous anos antes do regreso
a Galiza.
En 1894, once anos despois de chegar a Cuba,
publica Soidades dedicado á memoria da súa nai
e máis á “Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia”,
á que tamén lle dedicara Rosalía Follas Novas.

5. En Galicia Moderna, 7-3-1886 e 4-4-1886, respectivamente.
6. Fáltanos información sobre todas as colaboracións de Lugrís na prensa cubana, en boa medida pola dificultade de acceso dunha parte destas.
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Soidades. Versos en gallego foi editada na imprenta
do Avisador Comercial. Consta de vinte e oito poemas e un “Aditamento en prosa” que contén “Os
primeiros versos” e “A fala gallega”7, precedidos
dunha dedicatoria e da “Carta-prólogo” de Manuel
Curros Enríquez. O autor dedica o libro á memoria
da súa nai e mais á Sociedad de Beneficencia de
naturales de Galicia na Habana, que figura como
destinataria dunha parte dos beneficios da obra. A
saudade da nai e a saudade da terra van ser notas
dominantes neste libro que recolle textos na súa
maior parte publicados en El Eco de Galicia e Galicia Moderna na década anterior, nos primeiros
anos de Lugrís en Cuba.
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de Pardo de Cela, e foi destacada como a poesía
“más bizarra del tomo” polo prologuista (Curros
Enríquez 1894: XIII), n’“Ô castelo d’Andrade”, que
contrapón a admirativa contemplación das románticas ruínas e o seu carácter de símbolo de opresión das liberdades galegas, e en “Sampayo”, un
ensaio épico que exalta o contributo galego na vitoria fronte aos franceses. Hai tamén nesta obra
poemas de combate, como “Desleigados”, contra
os que renegan e aldraxan a patria, ou “Fora!”, contra aqueles que “Queren liberal-a pátrea / Sin têr
ideas nin forzas” e “Queren honrar os seus lares,
/ Gabánd’os en malas trovas”, que hai que colocar
no contexto do enfrontamento surxido no Centro
Galego da Habana que daría lugar á creación da
sociedade Aires da miña terra en 1886, da que vai
formar parte Lugrís.

En Soidades encontramos o legado dos grandes
poetas do Rexurdimento: a recreación do universo
dos Cantares gallegos rosalianos (“San Payo de Bañobre”), motivos característicos da obra de Curros
Enríquez (“A cruz y o pararayos”). Mais hai tamén
unha exaltación de Galiza e, sobre todo, da lingua
galega, que está presente mesmo en poemas amorosos (‘Vinte un día miña rula’). O ideario rexionalista afírmase en “Eu son gallego”, un canto aos
varóns ilustres de Galiza, que inclúe a exaltación

Poesía, narrativa, teatro, xornalismo van encher os
anos cubanos do Lugrís escritor. A defensa da lingua galega e a afirmación da nosa identidade colectiva, base do seu galeguismo, van alicerzar toda a
súa actividade literaria, comprometida xa desde estes anos habaneiros cuns ideais que Manuel Lugrís
Freire defendería ao longo de toda a súa vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Campos Villar, X. (2000): A obra narrativa en galego de
Manuel Lugrís Freire (Santiago de Compostela: CILLRP).
Curros Enríquez, M. (1894): “Carta prólogo” en Lugrís
Freire, M. (1894): IX-XIV.
A Gaita Gallega (1885-89). Edición facsimilar (Santiago de
Compostela: CILLRP).
Lugrís Freire, M. (1894): Soidades. Versos en gallego
(Habana: Imprenta do Avisador Comercial).
Lugrís Freire, M. (no prelo): A costureira d’aldea, edición, introdución e notas de Teresa López (A Coruña:
Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa
da Universidade da Coruña / Biblioteca-Arquivo Teatral
Francisco Pillado Mayor).

7. “A fala gallega” publicárase, como xa vimos, n’A gaita gallega en
1885 e “Os primeiros versos”, en Galicia Moderna (14.3.1886).
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Capa do libro adicado
a Lugrís Freire
da autoría de Henrique
Rabuñal publicado
por A NOSA TERRA.

HENRIQUE RABUÑAL

“Manuel Murguía”. É autor de numero-

Pastoriza-Arteixo, 1962

sas publicacións entre as que podemos
destacar os seus poemarios e estudos

Doutor en Filoloxía Galega pola

críticos. Así mesmo é editor e co-

Universidade de Santiago, Escritor e

autor de máis dunha ducia de libros.

Profesor de Lingua e Literatura na

Recentemente publicou Ollos negros

Universidade da Coruña e no IES

(2004), Palabra e patria (2005).

Lugrís
Freire
no teatro galego
Henrique Rabuñal

M

anuel Lugrís Freire (1863-1940) dá
en Cuba os seus primeiros pasos
como escritor e como dramaturgo.
Vive na illa desde 1883 sendo testemuña privilexiada
das actividades do Centro Galego e da Sociedade
de Beneficiencia dos naturais e oriúndos de Galiza.
Ten como compañeiros a Curros Enríquez, a Waldo
Álvarez Insua, a Xosé Novo García ou Ramón Armada
Teixeiro con quen funda A gaita gallega (1885-1889),
a primeira publicación integramente editada en galego das surxidas na outra beira do Atlántico. Lugrís
é un dos primeiros críticos da peza de Armada Non
máis emigración, e tamén un dos firmes partidarios
de proseguir o labor de construción dunha dramática
en galego na liña sinalada por Francisco de la Iglesia
por aqueles anos 80 de finais de século.

dun vello mariñán) nunha trama argumental cun
triángulo amoroso: Xaquina, a costureira, ten dous
pretendentes, Mingos, prototipo de galego honrado con quen ademais vai casar, e un madrileño,
Prácido, debuxado como un ser indigno.
Despois de editar o seu poemario Soidades (1894)
con prólogo de Curros, en 1896, logo de trece anos
cubanos, Lugrís Freire volve á Coruña e prosegue a
súa actividade intelectual integrado na Cova Céltica
e no conxunto de labores políticos e culturais
–tamén teatrais– que na Cova deseñan os seus novos
camaradas: Francisco Tettamancy, Salvador Golpe,
Galo Salinas, Carré Aldao, Martelo Paumán, Banet
Fontenla, Eladio Rodríguez González, Marcial de
la Iglesia, os Vaamonde, Waldo Álvarez Insua e por
riba de todos Murguía e Pondal.

Plenamente consciente xa da realidade nacional
galega e da súa identidade idiomática ponse mans
á obra escribindo en 1884 a súa primeira peza
teatral: A costureira d’aldea, obra en verso polo
menos ensaiada polos actores Xesús Caula, Dorinda
Rodríguez e Pablo Rodríguez. Trátase dunha comedia de costumes escrita en octosílabos, organizada
en trece escenas e resolvida nun único acto. Son
motivos recorrentes na comedia a defensa do galego
e dos galegos (especialmente nas réplicas patrióticas

A primeira parte da súa obra teatral na Galiza está
ligada á Escola Rexional de Declamación da que
foi con Galo Salinas o seu presidente e que lle vai
estrear as súas obras A ponte, Minia e Mareiras. A
Escola é unha ocasión pioneira e emblemática para
todos os axentes do feito teatral galego da altura:
autores, actores, críticos e espectadores. Tratábase
de constituír un grupo de teatro estábel que garantise a representación e fomentase a escrita de pezas,
21
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de Leandro Carré, espectador daquela representación, “facía realidade a creazón do Teatro Galego”.
Con Sánchez Miño van traballar os seguintes actores
e actrices: Celia Anguita, Consuelito Anguita, María
Anguita, Xulia Anguita, Bernardo Jambrina, Zoilo
Díaz, Gonzalo González, Luís Lens, Federico Lago,
Lola Losada, Sebastián Naya, Consuelo Puga, Luís
Torres, Xosé Blanco, Manuel Díaz, Pedro González,
Francisco Lumbreras, Luís Panisse, Carlos Rei,
Abelardo Rivas, Xosé Sánchez, Carlos Veiga, Xosé A.
Velo e Mariano Tudela.

Logo de editar
o seu poemario
Soidades (1894) con
prólogo de Curros,
en 1896, logo de
trece anos cubanos,
Lugrís Freire volve á
Coruña e prosegue
a súa actividade
intelectual
integrado na Cova

O labor da Escola non estivo exento de polémica
e poñía o dedo na chaga ao abordar a necesidade
dunha progresiva normalización cultural que non
se conseguía sen ir gañando territorio no ámbito da
presenza oral do idioma e no específico do teatro.
As representacións dan lugar a un debate en torno
ao teatro galego e ao teatro en galego, o teatro de
tese e as implicacións políticas do teatro.

Céltica.

escrita na que estaban empeñados por aquel tempo
Carré Aldao, autor e estudoso teatral, Cuveiro Piñol,
González Varela, Roxelio Civeira, Amor Meilán,
Otero Pimentel ou Álvarez Jiménez (1830-1911). A
Coruña coñecía ademais unha activa vida teatral en
español e múltiples grupos de afeccionados.

Lugrís releva a Salinas na Presidencia da Escola onde
se producen conflitos nunca ben esclarecidos e prodúcese, tamén en 1903, a histórica estrea de A ponte,
un drama en prosa na liña da dramática social que critica a tiranía caciquil e defende a causa dos humildes
e explotados. Pedro, marido de Ánxela, está preso
na Coruña pola falsa denuncia dun cacique que pretende forzar á súa muller a manter relacións sexuais.
No fin da obra, o cacique pretende consumar a violación sendo sorprendido por Pedro. Pedro mata o
Vinculeiro nunha ponte contando co consentimento
do seu compadre Antón. Este, acentuando a dimensión social da obra, aparece enfrontado á igrexa e ao
cacique cultivando unha sincera solidariedade coa
familia de Pedro á que alimenta o simbólico día de
noiteboa. Antón propón a emigración como saída
á miseria e sobre todo á inxustiza e usa o símbolo
da ponte que isola os explotados dos explotadores.
Proba da distancia ideolóxica que mantiña con Lugrís,
Galo Salinas, na súa crítica, considera que a obra fería
os sentimentos relixiosos e políticos da xente postulando que Antón impedise o homicidio.

Será Eduardo Sánchez Miño (1872-1921), autor,
actor, director, quen en 1902 principie a dirección
artística dos ensaios cun grupo de actores para que
a Escola debute a noite histórica do 18 de xaneiro
de 1903 no Principal da Coruña –hoxe Rosalía de
Castro– representando dúas pezas en español e unha
en galego, ¡Filla...! de Galo Salinas, que na opinión
O pazo, impresa en
1917, supón o comezo
da terceira etapa do
teatro de Lugrís, a
súa reincorporación
aos escenarios e
a preferencia por
un novo xénero, a
comedia, máis acorde
cos novos tempos das
Irmandades da Fala
nos que tiña mudado

En Ferrol a Escola vai estrear a seguinte peza de
Lugrís: Minia. Minia, a servir na casa duns fidalgos,
ten un fillo, Fiz, de Xacobe. Este é obrigado a emigrar a Cuba e aquela fica na máis extrema pobreza.

o decorado ideolóxico
e estético da nosa
dramática.
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seu irmán Reinaldo segundo. Reinaldo con vistas a
herdar el pretende casar con Minia e ao non conseguilo decide matar o cativo. Sen embargo é Minia
quen apuñala ao cacique apoiada por Martiño quen
a axudou nos tempos duros protexéndoa agora que
non disimula o seu amor por ela.
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En 1903, a
histórica estrea
de A ponte,
un drama en
prosa na liña da
dramática social
que critica a

Con Mareiras, estreada pola Escola en 1904, Lugrís
Freire ideou un drama longo, en tres actos e de
ambiente mariñeiro. As mareiras e o sudeste impiden
a saída ao mar dos mariñeiros provocando a ameaza
da fame. Aparece un conflito amoroso a implicar
tres figuras: Carmela, comprometida con Cidrán
mais no final amante de Paulos, Cidrán, enfrontado
ao mundo de D. Amaro e finalmente Paulos, solidario co discurso ético que encarna aquel crego. O
autor fai fincapé na antitética situación económica
de Paulos, deficitaria, e a de Cidrán, desafogada.
A solución do conflito é posíbel coa intervención
do crego D. Amaro, que acaba entendendo que o
amor só ten razón de ser entre Carmela e Paulos. A
figura deste crego resulta decisiva e o seu deseño
segue as pautas dun certo dualismo dicotómico
tan frecuente no teatro de Lugrís. D. Amaro é a
antítese máis acabada do seu antónimo, ideolóxica
e clericalmente, D. Perfeuto –repárese no suxestivo
do nome. Mentres aquel ten prohibido misar e opta
por consagrarse á educación –proxecto espiritual– e
á alimentación –proxecto material– das xentes do
pobo, este, crego titular da vila, está unicamente
interesado en conseguir cartos das pobres arcas dos
veciños. A obra tamén se representou nos anos 20
na época das Irmandades da Fala.

tiranía caciquil e
defende a causa
dos humildes e
explotados.

coa moza durante a ausencia de Cidre. Este, ao padecer unha doenza que resulta mortal, solicita do seu
irmán Román que case coa súa noiva. Román, “aristócrata xermánico metido a labrego”, acaba matando
o andaluz cando molestaba a Esclavitú, xa morto
Cidre. Á marxe deste conflito que parece esconder
un amor oculto entre Román e a moza de seu irmán
poténciase en concordancia coa ideoloxía rexionalista e solidaria a oposición Galiza vs. Andalucía.
Como é habitual neste teatro, a morte é quen fai xustiza e quen permite a solución dos conflitos. Neste
caso trátase dunha morte por partida dobre. Xunto
coa morte accidental de Cidre –que resulta neceEstadeiña
é a última
peza escrita,

A Escola de Declamación desaparece do noso mapa
teatral e o teatro galego volverá á Coruña os anos
1908 e 1909 da man de Nan de Allariz e en 1910
cando o Grupo Talía estree a Esclavitú de Lugrís, a
obra que pon fin á etapa dos dramas. O autor está
claramente representado por Cidre, quen para alén
de narrar a súa estadía cubana realiza unha exaltación da galeguidade, por certo moi ben considerada
no seu día polas Irmandades da Fala e en parte anticipada por A costureira d’aldea. A liña argumental
céntrase nos amores de Esclavitú e Cidre, escamoteados pola intromisión do andaluz Toribio quen a
través dun bebedizo logra manter relacións sexuais

impresa(1919)
e estreada
de Lugrís
pertencendo
ao menos
afortunado do
seu teatro que
nesta ocasión
pretende criticar
a superstición
popular.
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criada, reduce a súa presenza a unha intervención
verbal sen comparecer fisicamente no escenario. A
peza é un diálogo entre o españolfalante Leopoldiño
e o galegofalante D. Pepiño.

Con Mareiras,
estreada pola
Escola en
1904, Lugrís

Desde a primeira das catro escenas, Pepiño é definido como un “doctor foliculario” e o seu contrincante pola secuencia “eu casi soplo o lume”. O segundo
basea a súa primeira alocución en louvores á casa
na que acaba de entrar e na que predomina unha
admirábel orde. Leopoldiño, usuario dun idioma
tan peculiar que lle fai pronunciar palabras como
“fazañas”, define a Guerra Junqueiro –vate admirado
por Lugrís– como poeta vulgar. Un “ispo facto” de
Pepiño xa na segunda escena inaugura un diálogo
entre o anfitrión e o visitante. Aquel declara ter
achado, mercé á súa competencia gramatical, un
acusativo na oración “Los concurrentes a la Cueva
Céltica no saben emplear los acentos en sus toscos
escritos”. Este entende que as últimas catro palabras
son abaltivo. Saíndose da gramaticalidade, D. Pepiño
explica ao seu comunicante que naquela oración a
Cova Céltica era obxecto dunha acusación.

Freire ideou un
drama longo,
en tres actos
e de ambiente
mariñeiro.

saria para a trama argumental– asistimos á morte
exemplificante e xusticeira de Toribio, executada
polo redentor Román, animado polo consentimento
fraterno de que dispón para resolver o seu dilema.
Esclavitú, impresa en 1906, foi estreada o 19 de
setembro de 1910 no Pardo Bazán da Coruña polo
grupo da Sociedade Talía. En 1916 e 1917 lévana ao
palco tamén na Coruña o Cadro de Declamación do
Centro Jaimista coruñés e o Ensaio de Compañía
Cómico-Dramática.

Leopoldiño acentúa a súa hibridez idiomática indicando que non se “decataba de ello”, fórmula
que contrasta coa cita do anfitrión dun texto de
Terencio: “Homo sum, et ninhil humani a me alienum puto”. A seguir, D. Pepiño, claramente favorecido pola estratexia do autor, vai deixando sen efeito
as críticas contra a Cova Céltica formuladas por
Leopoldiño. Na escena terceira, Leopoldiño, colaborador do anfitrión, manifesta estar moi interesado
na amizade de D. Pepiño, cuxas citas latinas detesta
e xa na última o anfitrión faille entrega ao visitante
da súa obra completa, formada por unha biografía e
outros curiosos volumes.

Antes da segunda etapa da actividade teatral de Lugrís
e que vai coincidir coa fundación das Irmandades da
Fala, o noso dramaturgo publica nos anos 1907 e
1908 en A Nosa Terra Ir por lan e La ofrenda. Co
pseudónimo de Asieumedre asina Lugrís Ir por lan,
un diálogo teatral humorístico, protagonizado por
Peroxa e o avogado D. Pedro. Aquela quéixase diante
do letrado porque o can do boticario lle rompeu “sete
olas, catorce cubiletes, tres petos, vinte tarteiras e
máis de duas ducias de cuncas vidradas.” Peroxa,
logo de cuantificar os danos en 40 reás, quer saber se
ten dereito a cobrar esa cifra. D. Pedro confirma esa
posibilidade e entón Peroxa esclarece que o can é do
propio D. Pedro quen para non pagar decide cobrarlle á paisana os 40 reás en conceito de honorarios.

Logo de publicar estes textos (Ir por lan, La ofrenda),
Manuel Lugrís reata a súa actividade de representa
cións logo da fundación da Irmandade da Fala coruñesa coas obras O pazo e Estadeiña. A Escola Dramática
Galega homenaxea a Lugrís Freire nos anos 20 por
consideralo un dos clásicos fundamentais da nosa dramática, segundo opinión de Leandro Carré.

La ofrenda o los folletos verdes de Don Pepiño é un
sainete rápido pensado para a súa representación.
Interveñen na obra tres personaxes dos que un, a

O pazo, impresa en 1917, supón o comezo da terceira etapa do teatro de Lugrís, a súa reincorporación
24
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escénico requere”. O pazo é a súa obra máis representada por ser solidaria con esa dinámica de afirmación cultural e idiomática postulada polo teatro
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En 1910
o Grupo
Talía estrea
Esclavitú de
Lugrís, a obra
que pon fin
á etapa dos
dramas.

Neste contexto, O pazo, próximo por veces do peor
discurso panfletario, fai unha apoloxía contundente do movemento nacionalista facendo fincapé no
nobre que significa falar galego e no indesexábel
que resulta expresarse en español, e máis aínda
nese español macarrónico e degradado que utiliza
temporalmente Micaela.

Galega faino en varias ocasións nos anos 22 e 23. A
obra representouse en Sada o 28 de abril de 1927 co
gallo dunha homenaxe a Lugrís Freire.

Na comedia, tamén escrita en prosa, conviven dúas
historias amorosas, as de María e Pedro dunha
parte, e a de Micaela e Xan da outra, con final feliz,
ambientadas na época actual e nas mariñas sadenses. O acto primeiro preséntanos a Sabela e Mingos,
casal vello e feliz que espera casar á súa filla María
con Pedro, este emigrado tres lustros na capital
cubana. A acción, ambientada nun día de festa, moi
cedo, e na aldea de Veigue contén críticas aos españolfalantes e correlativas defensas dos galegofalantes especialmente relevantes coa chegada á aldea de
Micaela, procedente da Coruña, e convertida en personaxe a redimir e converter para o galeguismo.

Estadeiña é a última peza escrita, impresa(1919) e
estreada de Lugrís pertencendo ao menos afortunado do seu teatro que nesta ocasión pretende criticar
a superstición popular. Aquí os amores de Rosa e
Xurxo vense conmocionados pola hipotética morte
deste último e pola aparición de Bastián pretendendo a aquela. Toniño, irmán de Xurxo, disfrázase de
Santa Compaña para escorrentar a Bastián posibilitando no fin da peza a aparición de Xurxo e a consumación do amor, feito que desagrada ao propio
Toniño porque quería con certeza ser el o substituto
do seu irmán.

Xan, un mozo de 25 anos, gosta de Micaela e serve ao
autor para abordar a dicotomía campo-cidade e consecuentemente a do galeguismo-españolismo, incorporando para tal estratexia a parella formada por Pedro e
María que despois de casaren pretenden vivir no pazo
que o noivo herdou dos seus avós fidalgos. O final feliz
vén determinado polo casamento das dúas parellas e
pola reconversión ao galeguismo de Micaela.

A data da estrea foi o 28 de agosto de 1919 nunha función da Compañía de Rodrigo García. O Conservato
rio Nacional de Arte Galega representou a peza na
Coruña en dúas ocasións no ano 1922. Tamén sabemos da montaxe do Centro Cultural Santa Lucía en
1948 xa en plena ditadura.
Manuel Lugrís Freire vive intensamente o seu compromiso co país na época das Irmandades e na etapa
republicana e logo de vivir os terríbeis anos da
guerra morre na Coruña deixando na nosa historia
teatral unha das pegadas máis vivas e sobranceiras e
que hoxe recoñecemos desde estas páxinas de xusta
homenaxe.

Cantigas da Terra estreou a comedia o 9 de marzo de
1918 representándose nese ano en Vigo, Ferrol, Lugo,
Santiago ou Sada. En 1919 viuse en Betanzos. En 1922
o Cadro de Declamación Lugrís Freire representou O
pazo en Mondariz e Ponteareas. A Escola Dramática
25

~

DANIEL GONZÁLEZ SALGADO

Ourense, 1974

Licenciado

en

Arte

Dramática

(Especialidade de Dirección Escénica
e Dramaturxia) polo Institut del
Teatre de Barcelona e tamén titulado
en Interpretación polo Instituto del
Teatro y las Artes Escénicas de Gijón.
Traballa coma director de escena,
actor e dramaturgo. Actualmente
exerce de profesor na Escola Superior
de Arte Dramática de Galicia.

A GALICIA
d’aPonte

Daniel González Salgado

A

ponte, obra dramática de Manuel Lugrís
Freire, foi estreada no Teatro Principal da
Coruña o 18 de xullo de 1903 pola Escola
Rexional de Declamación, agrupación teatral vinculada ó movemento rexionalista, fundada en 1903
e desaparecida despois de, aproximadamente, dous
anos de existencia. Se decidiramos volver a facer
hoxe unha nova montaxe d’A ponte, unha das primeiras tarefas que deberiamos enfrontar sería a de
recoñecer os propósitos que guiarían a nosa escenificación. Para alumear tal tarefa, seríanos de moita
axuda coñecer un dato que nos ofrece Francisco
Pillado Mayor no seu libro O teatro de Manuel
Lugrís Freire. Segundo el, para Lugrís Freire, o teatro “entre outras cousas, constitue un importante
veículo ideolóxico e propagandístico”. Esta circunstancia non é para nada anecdótica pois, de feito, A
ponte é a primeira obra de teatro social en lingua
galega e sérvenos de documento para identificar o
ideario do rexionalismo de principios do século XX
ou, alomenos, o ideario de Lugrís, un dos seus activistas. Polo tanto, calquera representación que hoxe
fagamos d’A ponte haberá de considerar a visión que
da Galicia do seu tempo ten o autor para así aclarar o
posicionamento ideolóxico de Lugrís Freire.

O rexionalismo de Lugrís baséase nun principio
básico que se podería formular da seguinte maneira: hai galegos bos e hai galegos malos. N’A ponte
só aparece un personaxe “maligno”: o Vinculeiro,
un cacique para quen “non se fixo a palabra
imposibre”. Este personaxe preséntase asociado, en
virtude da súa maldade, a outros da súa condición:
caciques, curas, alcaldes e ricos en xeral, ademais
de “asesinos, ladrós sin conciencia, xugadores de
mala fe, borrachos camorristas e mal falados”.
Este últimos, aínda que non teñan poder ningún,
resultan visiblemente malvados por seren “gallegos
con falas e feituras de chulos”. Así pois, os galegos malvados que retrata Lugrís son, básicamente,
aqueles que teñen o poder político, económico e
relixioso (que se valen da represión e do medo para
dominar as vontades dos demais en beneficio dos
seus intereses) e tamén aqueles que pasan o linde
do moralmente aceptable sentíndose orgullosos por
tal feito. O resto de personaxes d’A ponte integran,
en maior ou menor grado de bondade, o grupo dos
“bos galegos”: labregos e labregas, vellos, nenos e
intelectuais rexionalistas. O denominador común de
todos eles é o viviren baixo a pobreza, a violencia,
o acoso, a persecución... É a este grupo ó que se
27
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A ponte foi estreada no Teatro
Principal da Coruña o 18 de xullo
de 1903 pola Escola Rexional
de Declamación, agrupación
teatral vinculada ó movemento
rexionalista, fundada en 1903.

dirixe o discurso de Lugrís. A trama da obra pretende influenciar, concienciar ou adoctrinar a todos
aqueles que se recoñezan como pertencentes a esa
caste dos “bos galegos”.

Actores e actrices da Escola Rexional de
Declamación.
Segundo Francisco Pillado Mayor no seu libro O
teatro de Manuel Lugrís Freire para Lugrís Freire, o

A ponte está construida en función do seu final: o
asasinato do Vinculeiro. O conflito da obra non é
máis ca unha revisión do clásico tema da loita do
Ben contra o Mal, un tema máis ca visto ó longo da
historia do teatro e da arte en xeral. Mais é curioso
como formula Lugrís o conflito, entendido este como
o enfrontamento de dúas forzas opostas ou contraditorias. Para facer que o público adopte coma seus os
presupostos da obra non localiza o conflito nunha
simple disputa entre un protagonista “bo” e un antagonista “malvado” que atopará a súa morte ó final
da obra senón que desplaza esa loita ó territorio dos
“bos”. A tese e antítese da obra conviven nun mesmo
individuo, Pedro, que será o heroe co cal Lugrís
Freire pretende que se identifiquen os espectadores.
Pedro é un heroe humillado polo Vinculeiro, que o
meteu na cadea con falsas acusacións para seducir á
súa muller, á cal acosa insistentemente. Despois de
ser socialmente repudiado, a Pedro preséntanselle
dúas saídas: Aceptar a situación sen replicar ou ben
rebelarse contra o cacique. A obra está construida
de xeito que Pedro pase da aceptación e o conformismo á rebelión final. Quen lle axuda a dar ese
cambio será Antón, un amigo recentemente adscrito
ó movemento rexionalista, e que inoculará en Pedro
a semente da insurrección. Mais Pedro resistirase á
acción, amparado na súa moral cristiana e no mundo
de conformismo e supertición que lle rodea (encarnado pola personaxe da vella Sabela).

teatro “entre outras cousas, constitue un importante
veículo ideolóxico e propagandístico. A ponte é a
primeira obra de teatro social en lingua galega.
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A ponte está
construida en
función do seu final:
o asasinato do
Vinculeiro. O conflito
da obra non é máis
ca unha revisión
do clásico tema da
loita do Ben contra
o Mal, un tema máis
ca visto ó longo da
historia do teatro e
da arte en xeral.

Escena de A Ponte.

Mais ó final do drama, Lugrís leva ó seu heroe a
matar ó cacique, obtendo así o beneplácito do rexionalista Antón. A clara vontade política e divulgatica
convirte á peza nunha tribuna na que o dramaturgo
pode cargar contra o que identifica coma grandes
males de Galicia: o caciquismo e a relixión. O desenvolvemento d’A ponte non é máis ca unha mostra
das posibles reticencias que os galegos poden ter
para aceptar as ideas rexionalistas ata que estas se
impoñen finalmente. Por esa importante cualidade, a personaxe de Pedro encarna os valores máis
representativos da Galicia á cal o Rexionalismo
intenta espertar, unha Galicia que, segundo a obra
de Lugrís, presenta as seguintes particularidades: 1)
Inocente das súas desgrazas, 2) Cristiana e supersticiosa, 3) Familiar, 4) Dócil diante das agresións,
5) Cobarde por preferir fuxir a enfrontarse ós
problemas, 6) Desconfiada ante as ideas novas, 7)
Resignada ó seu infortunio, 8) Curta de mente para
avaliar a súa situación, 9) Pobre a causa da explotación, e 10) Incapaz de pensar por si mesma.

ra conversión, sexa a que sexa. Aínda así, o heroe
acaba vencendo as súas resistencias e asasinando
ó cacique na última escena da obra. Este asasinato
levaralle a atravesar a ponte “que separa o mundo
da tiranía do mundo da liberdá, da igualdá, da
verdadeira redención”. E así, atravesando Pedro
esa ponte, tanto metafórica coma escenográfica, remata a obra, fundíndose nunha aperta con
Antón, o amigo rexionalista que o incitou a matar
ó cacique. Agora ben, esa liberación final á cal nos
leva o dramaturgo, ¿é un verdadeiro triunfo das
teses rexionalistas, tal e como nolo quere expor
Lugrís Freire ou é unha evidencia do seu fracaso?
Se analizamos os motivos que levan a Pedro ó
crime atopamos que a Lugrís Freire, para espertar á
alma adormecida do seu heroe, non lle queda outro
remedio que acudir a un argumento visceral que
si pode provocar a rebelión: a defensa da honra.
Pedro decide matar ó Vinculeiro xusto no momento no que o ve xunto á súa muller. Así pois, todo
o traballo de exposición das ideas rexionalistas
ó longo da obra semellan inútiles ó producirse o
acto final non coma resultado dun cambio de vontade ou de actitude racional, senón a través dunha

Certamente, os valores da Galicia que Lugrís Freire
quere recrear son particularmente reacios a calque29
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Cartaz publicitario dunha representación de A Ponte no Teatro
Rosalía de Castro da Coruña.

O discurso rexionalista encárnao
n’A ponte o personaxe de Antón,
quen cre que “os que trafican coa
xusticia, os que nos explotan sin
piedá, os que se esquecen de que
nosoutros tamén temos direito a
vivir, a ter pan, están sementando
nas almas ideas de redención,
¡e tódalas redenciós costaron
sangue!”.

exaltación emotiva pouco rexida polo
sentido e a razón. Lugrís Freire esnaquiza
o seu traballo xusto no peor momento: no
intre no cal debía amosar a capacidade de
convicción das teses rexionalistas, nese
mesmo intre evidencia a súa incapacidade. Tal feito é realmente singular, o cal
nos leva a supor que, ou ben Lugrís non
atopou unha vía dramática axeitada ou
ben non se atreveu a xustificar a morte
do cacique dun xeito máis contundente.
Agora ben, este “querer e non poder” non
só aparece no final da peza dramática.
Ó longo de toda a obra imos atopando
outras evidencias. Vexamos cales son.
O discurso rexionalista encárnao n’A
ponte o personaxe de Antón, quen cre
que “os que trafican coa xusticia, os que
nos explotan sin piedá, os que se esquecen de que nosoutros tamén temos direito a vivir, a ter pan, están sementando
nas almas ideas de redención, ¡e tódalas redenciós costaron sangue!”. Este
home, pese ó seu discurso incendiario e
a constante influencia que exerce sobre
30
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Pedro para incitalo a que se enfrente ó cacique,
en ningún momento toma a dianteira e predica co
exemplo. Por se fora pouco, é el quen, ante a miseria de Pedro e a súa familia, propón a emigración
como remedio ós males sufridos. “Aquí non vive
a xusticia, e témola que buscar fóra” –esa é solución que da o valente Antón ante a súa incapacidade de prepararse para a acción. Pero non só este
personaxe nos ofrece un panorama do movemento
rexionalista. Antón entrara en contacto con estas
ideas na Coruña, instruido por un personaxe que
non sae no drama pero que é citado varias veces:
Don Rafael. Este ideólogo é presentado coma un
cidadán de clase acomodada que, pese a tal condición, é do grupo dos “bos galegos” porque fala
a lingua galega (poderoso razoamento). ¿E cal é a
razón para que fale en galego o señorito da capital?
Pois porque “na fala gallega aínda non se fixeron
falcatruadas, nin se escribiron as notificacións
de embargos, nin se estenderon os recibos das
constribucións”. É paradóxica esta afirmación
cando o mesmo Lugrís fai falar en galego ó cacique,
desautorizando así a idea de que en galego aínda
non se fixeron falcatruadas. Se consideramos que o
galego é “bo” por non ter sido nunca o idioma vehicular do poder, acaso cando chegue ó poder non
se corromperá igualmente? Así pois, non é mellor
que Galicia e a lingua galega continúe humillada
e axeonllada para así conservar a súa “bondade”
esencial? Velaiquí un enigma que aparece nas ideas
rexionalistas de Lugrís.
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a dificultade de Lugrís Freire para encaixar as súas
teses a través dunha composición dramática e, se
cadra, a pouca solidez do rexionalismo da época
ou, polo menos, da súa concepción persoal do
rexionalismo.
Se consideramos que a Galicia de hoxe aínda ten
algo que ver coa Galicia de Lugrís Freire, a montaxe d’A ponte podería ser necesaria, someténdoa
se cadra ás adaptacións ou melloras que a súa
feble estrutura precisa. Mais se decidiramos crear
unha nova obra na liña do teatro social que Lugrís
encetou no noso país, A ponte pode resultar un
bo referente. De feito, inspirándonos nos interrogantes que presenta o texto de Lugrís, poderiamos
enfocar a nosa montaxe arredor das seguintes cuestións: Cales son os actuais mecanismos de opresión
que sufrimos os galegos? En que medida os galegos
de hoxe aínda somos inmobilistas e obcecados?
Somos os galegos “exclusivamente bos”? Canto
temos de “malvados”? É contraditorio defender a
un pobo do seus males cando ese mesmo pobo
non os recoñece coma tales? Que diferenzas atopamos entre a Galicia de Lugrís e a Galicia de hoxe?
Que paralelismos? Cales son as supersticións do
noso tempo? Que relación unirá ós nosos posibles
espectadores cos feitos e ideas do noso drama? Que
reaccións pretendemos provocar ca nosa obra e
como conseguilas?
Loubar o que fixeron outros antes ca nós non é
unha tarefa produtiva se non valoramos tamén as
súas dificultades e atrancos, mesmo a inconsistencia do seu exemplo. A ponte, por tales razóns, alumea ó teatro de hoxe na medida en que os problemas que presenta, de natureza tanto artística como
ideolóxica, abren camiños de reflexión para a nosa
labor. Aí está un dos valores da obra de Lugrís, do
seu rexionalismo, da súa Galicia.

A obra de Lugrís ofrece unha lectura desalentadora: ós labregos é imposible convencelos; calquera
idea razoable é imposible que lles entre na cabeza
(“Namentras os nosos labregos non teñan idea do
que é a instrucción, do que é o direito, do que val
a unión... ¡Miserere nobis!” –di o Don Rafael). Por
iso só atenderá Pedro a razóns pola vía expeditiva
da emoción. A cruzada de Lugrís vai dirixida contra
o caciquismo, a igrexa e a superstición popular. O
seu discurso é directo e atrevido, mais a feitura do
seu drama, entendido coma obra artística, non trascende a natureza panfletaria e acaba desembocando nun final no cal non se albisca solución posible
ós males dos galegos do seu tempo. Isto fainos ver
31
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Lugrís Freire
UN POETA DE SENTIMENTO E LOITA
NO TR ÁN SI T O D O S SÉ C U L O S

Afonso Vázquez-Monxardín

E

n todos os procesos de remerxencia identitaria que se dan na Europa do XIX a lingua
supón un dos eixos vertebradores da personalidade que se trata de construír ou modernizar. E
como primeira manifestación estética da expresión
lingüística vernácula recuperada, aparece, loxicamente, a poesía.

posicións que se podían memorizar e integrar no
seu vello repertorio –valoremos, por exemplo, o
éxito social de “Unha noite na eira do trigo” de
Curros– que acometer a lectura de obras narrativas
de moita extensión, novelas, que, nin existían, nin
gozaban dun público que as puidese ler. E moito
menos se podía pensar na existencia dunha dramaturxia culta, cos seus escritores, compañías,
actores, teatros...

A lírica popular e tradicional, isto é, de autor descoñecido e asumida colectivamente como propia,
que se canta nas sempre tan mesturadas actividades
lúdicas e de traballo, xira ao redor dos temas máis
achegados a ese pobo: amores, ausencias, desacougos, protestas, escarnios, relixión, exaltación dos
ciclos da natureza... Todo isto recolleu, por exemplo, Rosalía de Castro nas cantigas populares que
glosou nos seus Cantares Gallegos (1863), lembremos, a título de exemplos, “Un repoludo gaiteiro”,
“Campanas de Bastabales”, “San Antonio bendito,
dádeme un home” ou “Adiós ríos, adiós fontes”.

Neste contexto, é habitual lembrar que os tres
autores cimeiros do Rexurdimento escriben as súas
obras con diferentes intencións. Existe unha Rosalía
popular e festeira en Cantares Gallegos (1863), e
outra intimista máis fonda e menos accesible ao
grande público en Follas Novas (1880). Curros é,
case sempre loita e compromiso, sexa nos seus Aires
da Miña Terra (1880), sexa no escarnio anticlerical
de O Divino Sainete (1888). Eduardo Pondal, recrea
nos seus Queixumes dos pinos, (1886), un pasado
mítico para Galicia en base á elaboración das teorías
histórico-celtistas e atlánticas dos seus compañeiros
da Cova Céltica da Coruña.

Obviamente para un pobo iletrado como o era
o galego do XIX, era máis fácil achegarse a com33
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co seu nome de pila que era don Crisanto. O
escolante, empezou a forxar na ialma do rapaz
alumno, anceios, ideas, esperanzas e tamén
unha eisquisita sensibilidade que había de
florecer dimpois nun gran escritor, poeta e dramaturgo en lingoa galega.
E esta actitude ante o coñecemento e de apertura ao
medio do neno Lugrís, verase alimentada por unha
especial sensibilidade de cara á paisaxe que vive nas
longas camiñadas entre a natureza desde a súa casa
de Soñeiro ata o veciño Oleiros onde traballou de
escribán no concello nos seus anos de adolescencia
e antes de emigrar a Cuba.
O propio Lugrís cóntanos nun fermoso artigo titulado “Os primeiros versos”, publicado na revista
O galiciano, o 15 de maio de 1886, o día en que
escribiu, con dezasete anos, a primeira composición
e os estímulos que a provocaron. Polo seu interese
autobiográfico, Incluímolo na pequena antoloxía
que integramos neste artigo.
Contaba 31 anos Lugrís Freire cando

Como para tantos outros galegos da época, a emigración será a pedra basal da súa educación e do seu
proxecto vital.

publicou, na Habana, o seu primeiro
libro poético, Soidades en 1894.
Nese volume xuntou 28 poemas,

Ao chegar á illa en 1883, aquel mozo de vinte anos,
vai acometer dúas tarefas diversas: forxarse un futuro económico –para o que, seguindo a orientación
do seu irmán maior Plácido estuda contabilidade- e
traballar no seo da inmensa colectividade galega.
Neste segundo aspecto, que é o que agora nos
interesa, é moi precoz. Así, con vinte e un anos, en
1884, anos intégrase na directiva do Centro Gallego,
e comeza as súas colaboracións en presa: un poema
titulado Nostalxia que publica na revista El Eco
de Galicia e no que un emigrante saudoso, pensa
incluso no suicidio como forma de escape a unha
realidade á que non se dá sobreposto.

moitos aparecidos antes na prensa.
Este primeiro libro foi prologado por
Curros Enríquez.

E o mozo Manuel Lugrís Freire, nado poucas semanas antes de que Rosalía publicase os seus Cantares,
en 1863, vive a súa precoz mocidade rodeado dese
ambiente de Rexurdimento. Contou Ramón Suárez
Picallo, con motivo do centenario do nacemento
de Lugrís, na revista Lugo do Centro Lucense de
Bos Aires, a importancia iniciática que nel tivo un
mestre de escola:

No ano seguinte, tamén na mesma revista, publica a súa primeira colaboración en prosa galega, a
noveliña por entregas O penedo do crime (1885),
que anuncia á súa estética e á súa ética posterior.
O argumento é moi simple: trátase dun infanti-

Era alumno dun famoso escolante de Sada
darriba, coñecido en toda a comarca pol-as
súas liberales ideas e pola súa afervoada emoción galega. Coñecíase este mestre exemplar
34
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cidio que trata de cometer un cacique e que, ao
final vén a ser descuberto como frustrado, cando
o cacique acaba matando ao pretendente dunha
rapaza que criaran el e a súa muller, pois non
puideran ter máis fillos que aquel que quixera
matar o día do seu nacemento, e que, resultou
ser o propio rapaz. Deste xeito, Lugrís tamén ten
un papel significativo na orixe da prosa galega
contemporánea, pois pouca cousa hai anterior,
incrementado, sen dúbida, pola súa participación
na fundación, tamén en 1885, cando conta vinte
e dous anos, da primeira publicación periódica
integramente galego do continente americano A
gaita gallega.
As preocupacións sociais do emigrante, seguramente, non alleas a unha posible participación nos
núcleos dos influentes grupos masónicos da colectividade galega, van facer que asuma como exemplos, facilmente rastrexables na súa obra poética,
sobre todo a Pondal e Curros Enríquez, –e despois
a Ramón Cabanillas– aínda que sempre manifeste
tamén unha grandísima admiración por Rosalía, a
cuxa morte dedican un número monográfico de A
gaita gallega revista, que, por outra banda, trata
de seguir os esquemas populares de O Tío Marcos
da Portela que en Ourense dirixía Valentín Lamas
Carbajal.

De volta en Galicia, en 1901,
publica o poemario Noitebras,
dedicado Concepción Orta e
Iglesias, á súa esposa cubana
falecida ao pouco de dar a luz á

Contaba 31 anos Lugrís Freire cando publicou, na
Habana, o seu primeiro libro poético, Soidades
(versos en gallego), en 1894. Nese volume xuntou
28 poemas, moitos aparecidos antes na prensa, ademais do artigo “A fala galega”, aparecido tamén en A
gaita gallega.

súa filla primoxénita Socorro.

De volta en Galicia, en 1901, publica o poemario
Noitebras, dedicado Concepción Orta e Iglesias, á
súa esposa cubana falecida ao pouco de dar a luz
á súa filla primoxénita Socorro. O poemario está
composto por poemas inzados de pesimismo pola
ausencia da súa compañeira que se suman a outros
de contido social e patriótico, cun estilo “máis
moderno” e unha lingua “máis culta”, segundo a
opinión de Carballo Calero.

Este primeiro libro foi prologado por Curros
Enríquez, tal vez como agradecemento aos traballos
de Lugrís na exitosa organización da súa homenaxe
á chegada á illa, o ano anterior. O prologuista,
porén, non oculta as deficiencias literarias do libro,
aínda que as trata de xustificar desculpando ao
autor porque, por motivos de traballo, o novo poeta
seica vivía arredado da arte poética e, ademais, a lingua galega non tiña aínda fixado o seu vocabulario
de forma importante.

Logo duns anos dedicado por enteiro ao teatro
(escritos para a Escola Rexional de Declamación,
fundada en 1903), á escrita en prosa dos seus contos
35
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de Asieumedre, –un dos pseudónimos que utilizou–
publicados n’A Nosa Terra, á política (Solidaridad
Gallega (1907) e Irmandades da Fala, (1916) e e á
familia reconstruída con Purificación González, e
dará á luz, en 1919 o seu terceiro esforzo poético:
Versos de loita, onde agrupa 23 poemas, de novo
cun nidio contido social e reivindicativo, e nos que
emprega elementos simbólicos como o celtismo ou
as chamadas mesiánicas á loita. Neste poemario,
por exemplo, inclúe os versos escritos como himno
das Irmandades da Fala e os dedicados á morte de
Pondal ou Curros.
En 1927, no seu máis logrado poemario, Ardencias,
fai unha revisión lírica das vivencias da súa infancia
e das súas paisaxes nativas, ao tempo que inclúe
moita da poesía aparecida nos libros anteriores
e inclúe, ademais, un apéndice cunha elaborada
lenda céltica de sabor pondaliano, Lenda de Brigo,
a lenda épico–local sadense Mareira, e o texto dun
seu discurso dito con motivo do cuarto centenario
de Camões ao que a Real Academia Galega lle deu
grande importancia.
En 1928 aboia o seu último poemario, As mariñas de Sada, homenaxe á Sociedad Sada y sus
Contornos, onde o mundo infantil volve ser a cerna
da inspiración poética. Por este poemario, e pola
sempre estreita relación mantida coa vila de Sada,
o Concello desta localidade acordou nomealo fillo
predilecto e dedicarlle unha rúa no medio dunha
grande homenaxe cívica que se lle rendeu o 13 de
xullo de 1930.

En 1919, dará á luz o seu terceiro
esforzo poético: Versos de loita,
onde agrupa 23 poemas, de
novo cun nidio contido social e
reivindicativo, e nos que emprega
elementos simbólicos como o
celtismo ou as chamadas mesiánicas
á loita. Neste poemario, inclúe os
versos escritos como himno das
Irmandades da Fala e os dedicados
á morte de Pondal ou Curros.
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Escolma
OS PRIMEIROS VERSOS

ouídos unha harmunía tan tenra coma unha
toada de Gounod, tan melancónica coma un
poema do escocés Ossian, tan vaga coma unha
balada irlandesa; harmonía que, espertándome
daquel ensimismamento, causoume un estremecemento emparolabre, e fixo rubir ós meus ollos
unha bágoa máis imparolabre aínda.

Era un día de festa do mes de nadal de 1880. O ceo
estaba cuberto de nubarrós pardos que acochaban
o sol, infruíndo a que a tarde fose mais melancónica do que acostumaban a ser as do outono.
Eu camiñaba polo quinteiro que dende Oleiros leva
ó Porto de Santa Crus, frentre á Cruña.

Aquela música era gallega, é decir, era unha harmonía en que se sinten eses sons que nos falan do
ceo, ises concertos que tan axiña nos fan soñar en
algo desconecido como nos presentan as legrías
verdadeiras do mundo.

O camiño estaba cuberto de estrume e follas de castiñeiro que amainaban o ruido dos meus pasos.
Sobre a cume dun souto víanse as campás da igrexa de Lians, e á outra banda erguíase a torre de
Hércules sobre us penedos en que se desfacían as
marexadas causando un xordo rumor que se mixturaba co run–rún dos pinares.

¿Quen executaba esta harmonía? ¿Eran fadas
que viñan a arrancarme daquelas fondas contempraciós? ¿Eran quizais soídos do meu cerebro, ou era executada por seres humás?



Erguinme; atravesei pola canle dunha leira
e saltei un valado caendo nunha corredoira
fonda. Dempois atopeime cun cerrado de valados que brinquei tamén, atopando con vinte ou
trinta rapaces, vestidos de mouro, no medio dos
que se erguía un estandarte, cuberto de loito,
coa lenda: “Orfeón Brigantino”.

Encontrábame xa na Lóngora, frondoso rueiro
cheo de longos soutos e pinales espesos.
De moi lonxe, escoitábase vagamente o barullo da
foliada que se facía no lugar de Coruxo.
Os sons da gaita chegaban astra min esmaiadamente, facendo medrar aquela tristura que
cuasemente érame agradabre.

Ós poucos momentos comezaron a cantar unha
plegaria en gallego, e puxeron sobre unha tomba
porciós de coroas de semprevivas, cunhas cintas
onde se lían istes verbes:

Todo invitaba a pensar ¡e pensei tantas cousas!



“A Don Marcial del Adalid y Gurrea”.

Dempois que estiven engaiolado ollando o feiticeiro paisaxe que se estendía diante de min;
cando comenzaba no máis interno do meu
esprito unha terca loita entre os ledos recordos
da niñez e as esperanzas do porvir; cando estaba
tan ensimismado que non sentía xa nin o bruar
do mar, nin o rumor dos pinos, nin o barullo da
foliada, nin os alegres aturuxos que turbaban de
vez en cando o doce quedismo en que se alcontra
decote a poética Lóngora; estonces fireu os meus

Aquil fato de rapaces membros da sociedade
“Liceo Brigantino”, iban a pór sobre a tomba do
máis intelixente músico destes tempos a derradeira proba de agradecemento.
¡O amor pola pátrea tiña alí xuntos a aqueles
antusiastas rapaces!
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Pouco despois saín do cimenterio de Liáns,
collín polo rueiro que leva a Oleiros.
Aquela música, úneca que astra estonces falárame
de algo grande, resoaba aínda nos meus ouídos.

NOITEBRAS

Novos pensamentos: solo quería a terra. O amor
da pátrea, primeiro cariño que sentín, revertía
no meu peito.

Esas noites sin lúa
envoltas en trebón d’ escura brétema,
sin que no ceo brile
nin siquera unha estrela;
Esas noites d’ inverno sombrías,
tristes, feras, co as friaxes da morte
que o sangue foi callar nas nosas veas
esas noites caladas
como tumba valeira,
que d’ un praneta morto
a desolada vida nos relembran;
noites en que parece
que hastra dormen as meigas,
porque tamen aos trasnos
impoñen estas soavas medoñentas,
noites en que na yalma
levantase a tristeza
c’ os acidumes das soidades mortas
e c’ os recordos d’ esperanzas vellas.
Esas son en Galicia
as chamadas Noitebras.


Cheguei á pousada onde paraba, subín ó sobrado e abrín a xanela que daba ó mediodía.
O sol habíase agachado xa. Era a hora de entre
lusco e fusco.
A estrela da tarde deixaba ver xa o seu disco
que se asemellaba a un diamante; os pinales
envolvíanse paseniñamente nas brétemas anunciantes da noite; as arrás entoaban, como de
costume, unha harmonía sin nome capás de
dar dor de moas; e unha brandiña bris, chea de
feiticeiros perfumes, indicaba que a natureza
comenzaba a vivir a vida da noite.
Púxenme a ollear o panorama nouturnio que
tan en caraute se achaba co meu esprito.
As sombras acochaban o val, pro aínda puiden
ver a Torre de Hércoles no oeste, e no sur a aldea
de Carral.

Na miña yalma levo
noites de soma espesa,
mais tristes, mais escuras, mais profundas
qu’ esas noites sin lúa e sin estrelas.
O sol dos meus quereres
para sempre morreu. Sólo me queda
a esperanza da morte
como meiciña para as miñas penas
na lira non atopo
notas doces e ledas,
que as brivacios das cordas
un toque funeral hoxe asomellan.
¡Qué tristes, Dios cremente,
son as miñas Noitebras !

Nesto volvía da foliada o gaiteiro Chinto, amigo
meu, que ó pasar por diante da pousada repinicaba unha valente muiñeira.


Senteime preto dunha mesa escritorio, e púxenme a escribir.
Fixen os primeiros versos da miña vida e quedei
como amurriñado.
Cando volvín en min, ollei con sorpresa que, sin
sabelo, os versos aqueles estaban feitos en lingua
gallega.

Noitebras, 1901.

L.U.Grís. Habana, 1886.
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ADIANTE!
(HIMNO A GALICIA)
Unha nai solo deunos a vida,
E nos espazos hai un solo sol;
Solo unha terra, sempre querida,
Por patria nosa donounos Dios.
ADIANTE

Nobre Galicia, terra sagrada,
Dos fortes celtas amante nai,
Recibe a ofrenda para ti donada
Ô santo grito de libertá.

Eu atopei o vello patriarca canso,
acorando na groriosa vreda,
que vai ao cume do penedo santoo
nde a libertade o sol refrexa.

¡Adiante sempre! Nos hourizontes
Escintilea xa un novo sol,
Que pol-as vilas, veigas e montes
Trai a fogaxe da redención.

Escurripado o corpo pol-os anos,
c’a brancura da neve nas guedellas,
inda na frente refrexarse vía
o escentilar divino das ideas.

Loitemos todos pol-o progreso;
Xuremos todos têr hirmandá;
Y-así libremos un pobo opreso
Ô santo grito de libertá.

Era o vate valente, o que levaban
a lira os sons d’unha canción xa vella,
escrita nesta fala querendosa
valente e forte, melosiña e tenra;

A Cruña, 19 de Maio de 1907

Canción que as almas dos gallegos sinten
cando un pasado de grandeza lembran,
e ven o patrio lar sempre aldraxado
baixo o xugo de xentes estranxeiras.

Álbum literario, A Habana, 1907.

Ao seu rente cheguei, cando os seus labios
a Dios mandaban a oracion suprema.
¡Enseñóume o camiño do martirio,
da libertade a mais groriosa vreda!
¡Ditosos os que cheguen á ese cume
que cobizaba o vello das guedellase
nel escoiten a canción enxebre
que anuncie a libertá da nosa terra!
Poema escrito na morte de Eduardo Pondal (1917)
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CANTIGA DOS AMIGOS
DA FALA
FRAGACHÁN

Na fala gallega vive
A ialma da nosa terra;
A redención de Galicia
Nos seus acentos latexa.

Altivo e forte castro
da terra mariñán,
onde de Lartovedo
dormido o corpo está;
que fala pol-a noite
n-un enxebre falar,
que soilo os bós e nobres
de cote entenderán...
Queixume vagoroso
do apreixado pinal....
¡eu ben sei o que din os teus queixumes,
castro da Fragachán!

Pobo que o seu verbo esquece
É traidor á natureza;
Como irmáns todos falemos
A nobre fala gallega.
Amigos da Fala somos
Y-o amor de Galicia sea,
Xa que de todos é nai,
Quen nos xunte e nos protexa

Cando a casta dos celtas,
os netos d’Armentar,
a tua voz escoiten
no dormido serán;
e vendo a terra escrava
deixen o milleiral
e no cume do castro
se vexa escentilar
a fouce vingadora
xa cansa de segar...
¡teus queixumes serán ben entendidos,
castro da Fragachán!

Versos de loita, 1918.

AXIÑA
Os días xa son máis longos;
Xa brila máis ledo o sol;
Xa s’erperguizan nas almas
As ansias de redención.

Versos de loita, 1918.

Os arboredos florecen
E as silveiras teñen flor...
¡Axiña virán os froitos
que o novo tempo enxendrou!
Versos de loita, 1918.
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A VIRXE DORMIDA
(Dedicado a Vicente Risco).

Ela soña! Ela dorme!

Ela dorme! Ela soña!
Xacente na molime, agarimada

Dos castiñeiros a candea espállase

por castiñeiros verdecentes, ela

no mol e fresco chan. O seu arume

amostra sin querer a fermosura

esperta de Afrodita as tolas anaisas

dunha deusa divina.

que axuntan nunha as vidas.

Vive no tempo en que sabrosa froita

As cóchegas buligan polas veas

Tén a maturidade degorante.

do meu colo. Garrida, enmeigadora,

O peito branco, dúas pombas tenras,

amostra as liñas do divino corpo

Móvese en ritmo de areloso goce.

que ao modelo de Venus superara.
Ansias de amor o corazón escisma,

Ela dorme! Ela soña!
O sol brilla esprendente. As volvoretas

Sinto que a vida é bela.

xiran aparelladas, perseguíndose

Ela soña! Ela dorme!

en querendoso celo;

Oh! quén fora esa abella

as douradas abellas, en procura

Que na súa boca virxinal se pousa.

do pó que gardan as brillantes forres,

Oh! quén fora esa libre avelaíña

tecen no ár a sinfonía aguda

que en loita querendosa vive sempre

do fecundo traballo.

en procura de amore.

Nos seus bermellos beizos, acendidos

Oh! quén fora esa bris discreta e pura

como amapola entre dourados trigos,

que os seus louros cabelos arrandea

unha abella se pousa, porque entende

e as súas abas docemente move.

que neles pode achar mel proveitoso.

Oh! quén fora esa chave, que os tesouros

A natureza electrizada reza...

do seu dormido corazón abrise
pra frorecer en bicos!
Deixádea, pensamentos,
que é unha virxe que soña.
Nós, n.º 28, 15 de maio de 1926.
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En 1927, no seu máis
logrado poemario,
Ardencias, fai unha
revisión lírica das
vivencias da súa infancia
e das súas paisaxes
nativas.

MOCEDADE
¡Qué estou vello!... ¡Mentira!
Aínda baril eu son;
Con vigorosos pulos
Bate o meu corazón.
¡Qué estou vello!... Quixeran
Moitos mozos sentir
As arelas de groria
Que se gardan en min.
Amo a xusticia e quero
Canto ê digno de amor;
A Terra en que fun nado,
Seu verbo enmeigador.
Amo a quen sufre e chora,
E detesto ao tirán;
¡Aínda teño por musa
A santa Libertá!
¡Aínda teño ilusión,
Aínda son mozo, aínda
Soña o meu corazón!

Cando chegue ese día
Que con ansia agardei,
En que os fillos da Celtia
Pretendan libres ser;
Cando eu ciña a coraza
E o ferro vingador
Na miña man lostregue
Labrando a redenzón;
Cando na loita fera
Caia no duro chan
Envolto na bandeira
Dos fillos d’Armental...
Os que á meu rente pasen,
Certo, han de dicir
Que o loitador xa morto
Fora un home baril...
........................
Cando o tempo ê pasado
Os mozos vellos son.
¡Eternamente ê mozo
Quen vive na ilusión!
(Ardencias, 1927)
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SADA
¡Sada! ¡Sada! terra miña
Onde o meu berce abalou,
O teu nome levo escrito
No fondo do corazon.
Podes ferir e aldraxarme,
Podes meu nome negar,
Qu’ eu hei de seguir queréndote
Hasta o último alentar.
Axuntada cô teu nome
Vai sempre a miña ilusión...
¡Fuchel-a musa sagrada
Que os meus versos inspirou!
(Ardencias, 1927)

AMOR
¡Amor da terra! sempre vivirás firme e forte
No meu peito namentras que non me leve a morte;
Meu único luceiro que nas noites de dôr
Quencerás o meu corpo con lóstregos d’amor.
Roseira milagrosa do meu querer profundo,
Que enche côs seus arumes os ámbitos do mundo.
Nasce en nídias arelas como o primeiro amor:
E unha ardencia sin lume, ê un recendo sin fror.
El mantén a esperanza do galego exiliado;
El ê fonte de bágoas que lavan o pecado;
Salvando as nosas almas él nos fai retornar
A cumprir coas obrigas do noso santo lar.
¡Amor da terra! sempre vivirás firme e forte;
Mentras a Celtia viva non temerl-a morte!

ENVEXA
(Ardencias, 1927)
Praia de Gandarío,
Longa, triste, deserta,
Onde as ondas mainiñas
con solermia se deitan;
As túas augas gardan
D’aquela doce nena
A lembranza de groria
Da súa espida beleza.
Augas de Gandarío,
Calade o nome d’ela,
E non digades nunca
Que por vós sinto envexa.
(Ardencias, 1927)
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A MORTE DA CAMAPANA D’ANLLÓNS (1)
É unha noite de nadal,
Noite de fondo trebón,
En que o freo vendaval
Fai resoal-o pinal
De Baneira en fero son.

E cando s’esnaquizou
Foi tan dorido o lamento
Que hastra “Tella” se queixou,
¡E aquel trebón s’apartou
Do fondo do firmamento!

Vendaval que ven da serra
Co’a saravia misturado
que nube xigante encerra...
O balbor do trono aterra
Có seu zombar continuado.

E a lua, que compañeira
Foi da campana doente
En noite mais pracenteira,
Chorou pol-a ves primeira
Bágoas d’un amor ardente.

Ceiba a campana d’Anllóns
Redeada pol-o vento
Os mais medoñentos sons;
Notas de vellas cancións,
Ecos d’un fondo lamento.

Do mozo “Bergantiñan”
Morto no chan africano
A yalma baixou ao chan,
E sobre aquela campán
Deu un bico soberano;

Ora semella queixidos
D’unha yalma esmorecendo,
Ora os desiguás tanxidos
Relembran os ais doridos
Do que a vida vai perdendo.

E a súa noiva inocente
Dende o ceo, oíndo os sons,
Puxo unha croa esprendente
D’un olido recendente
Sobre “A campana d’Anllóns”.

O campanario abanea
Combatido pol-o vento,
E da campana a cadea
Na parede serpentea
En rápido movimento.

Ata a galega poesía
Sinteu na lira os tremores
D’unha corda que rompía,
Corda que a yalma fería,
Dos célticos trovadores.

D’un lóstrego acompañada
Zomba unha ráfaga forte,
Oise triste badalada
Da campana... e foi ceibada
No chan, onde atopa a morte.

....................................
Se sobre o chan a tirou
Un furioso vendaval,
Aura de groria a elevou...
¡Non morreu, poil-a cantou
O grande bardo Pondal!

(1) No medio dos estragos que fixo un grande temporal, que houbo
nos nosos campos, nos derradeiros días do ano 1897, cóntase o
derribo e esnaquizamento da campana inmortalizada pol-a musa do
bardo Eduardo Pondal.
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En 1928 aboia o seu último poemario,
As mariñas de Sada, homenaxe á Sociedad
Sada y sus Contornos, onde o mundo infantil
volve ser a cerna da inspiración poética.
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Caricatura de Manuel Lugrís Freire
realizada polo sonado debuxante
Álvaro Cebreiro, coautor do
manifesto vangardista “Máis alá!”
con Manuel Antonio.

XABIER CAMPOS VILLAR

de Manuel Lugrís Freire que é ree-

Bralo - Rois, 1973

ditada en 2006, ano no que tamén
tira do prelo Lugrís Freire: unha

Diplomado en Profesorado de EXB

biografía e unha antoloxía de textos

e Licenciado en Filoloxía Galego-

lugrisianos na Editorial Galaxia, ade-

Portuguesa na Universidade de

mais do Dicionario Manuel Lugrís

Santiago, na que se graduou cunha

Freire na Editorial 3c3.

Tese de Licenciatura sobre a narra-

Actualmente é profesor de lingua

tiva de Lugrís Freire. No ano 2000

galega e literatura no IES da Pobra

publica A obra narrativa en galego

do Caramiñal.

A TRAXECTORIA
NARRATIVA

de Manuel Lugrís Freire
Xabier Campos Villar

P

retendemos facer nestas páxinas un
percorrido cronolóxico pola traxectoria narrativa de Manuel Lugrís Freire,
así como unha aproximación ás características
xerais de cada unha desas etapas nas que dividiremos a súa produción en prosa.

O primeiro texto do que temos noticia é unha
novela curta titulada O penedo do crime, publicada
por entregas nas páxinas de El Eco entre setembro e decembro de 1884. O noso autor empregou
para asinar este texto o anagrama L.U.Gris, que xa
utilizara noutros textos xornalísticos anteriores. O
penedo do crime, que contén unha historia de amor
e engano con final tráxico, presenta moitos dos
trazos románticos, entre os que cómpre salientar a
ambientación tenebrosa nos momentos climáticos
da novela, así como a presenza do destino como un
elemento do que non poden fuxir os protagonistas.
De todos xeitos, non a podemos considerar como
unha obra folletinesca xa que non dispuña dun espazo fixo no medio no que se publicaba nin tampouco
saíu á rúa en entregas sucesivas, ao publicarse nos
números 116, 118, 123, 126, 130 e 131 de El Eco de
Galicia. Entre os principais méritos desta noveliña
hai que mencionar a boa dosificación da intriga, que
consegue manter a atención do lector, e o seu carácter pioneiro, ao ser a primeira novela monolingüe
en galego xa que obras narrativas anteriores presen-

Diferenciamos claramente catro etapas ben distintas
dentro da narrativa lugrisiana:
1. Os comezos (1884 ata o 1900)
2. A eclosión (1907-1909)
3. Os últimos relatos (1920-1928)
4. As edicións póstumas

Os comezos
Os inicios de M. Lugrís Freire na narrativa, o mesmo
que nos outros xéneros literarios, produciuse na
Habana, cidade na que estaba emigrado dende o
1883, no xornal El Eco de Galicia, que dirixía Waldo
Álvarez Insua.
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ca evocación da súa chegada á literatura galega na
xuventude, que asinou como L.U. Gris
Pouco despois publicou o seu derradeiro texto por
entregas, o titulado “O Lechuceiro”, que el mesmo
subtitulou “Conto cómico-bufo”. A sinatura L.U.Gris
autoproclamábase autor da copia duns papeis atopados nunha vella artesa. O contido deses papeis
é un ataque directo aos máximos responsábeis do
Centro Galego da Habana e a El Eco de Galicia,
nomeadamente a Waldo Álvarez Insua, nun tempo
no que Lugrís era un dos promotores de “Aires da
miña terra”, agrupación de emigrantes galegos que
xurdira como alternativa ao Centro Galego. Na altura, a figura humana e literaria do autor de Sada fora
vilipendiada dende as páxinas d’ A Gaita Gallega,
cando esta revista que el axudara a fundar estaba
tutelada por El Eco de Galicia. Serve o texto para
entender os enfrontamentos vividos pola colonia
galega residente na illa para tentar controlar as institucións xurdidas ao seu abeiro.
Como derradeiros textos desta primeira etapa temos
que mencionar os contos titulados “O vimbio e
mailo pino” e “Pola Patria. Episodio da Guerra da
Independencia en Galicia, que deu a coñecer na
Revista Gallega, o primeiro coa sinatura do ortónimo e o segundo asinado por Roque das Mariñas
en maio de 1898, e que en xuño dese mesmo ano
coñeceu unha reprodución no porteño xornal El
Eco de Galicia.

Fotografía e sinatura de Manuel Lugrís a comezos
de século, cando estaba para comezar a etapa máis
prolífica da súa produción narrativa.

taban a personaxes cun comportamento diglósico.
O autor de Sada situou a trama argumental noventa
anos antes de escribila e presentouna como unha
“Lenda das Mariñas”.

Como vemos, esta primeira etapa narrativa de
Manuel Lugrís Freire caracterízase pola publicación
de textos en diversos xornais e revistas, a ausencia
de libros narrativos, a variedade temática e formal,
ademais da proliferación de pseudónimos.

O seguinte texto narrativo que publicou Lugrís foi
o relato “Os dous avogados (conto xurídico-retranqueiro), de clara finalidade humorística e dado a
coñecer nas páxinas d’ A Gaita Gallega, revista que
o noso autor codirixiu na Habana no 1885.

A eclosión narrativa

Ao ano seguinte, en maio de 1886, deu a coñecer
n’ O Galiciano o texto “Os primeiros versos”, líri-

O momento de maior produción prosística do noso
autor tivo lugar no bienio 1907-1909, moi ligado
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Capa d’ A Gaita Gallega, primeiro
medio de comunicación monolingüe
en galego publicado en Cuba. Nel
deu a coñecer Lugrís algún relato no
1885, aínda que en anos posteriores
sería duramente criticado
nas súas páxinas.

ao xornal A Nosa Terra e ao sinditado agrario
Solidaridad Gallega, principal proxecto político
lugrisiano nesta época. Dende o nacemento d’ A
Nosa Terra como voceiro do devandito sindicato
o 4 de agosto de 1907 Lugrís publicou asiduamente relatos nun espazo que levaba a cabeceira “A
carón do lar” ata completar un variado panorama
de relatos, todos eles publicados co pseudónimo
Asieumedre que, co tempo, converteuse na sinatura máis coñecida do noso autor. Boa mostra
dese coñecemento, e mesmo identificación de
Asieumedre con Lugrís Freire témola no feito de
que o pseudónimo suplantase o ortónimo nos títulos das súas coleccións de relatos.
A vinculación entre o proxecto literario de
Asieumedre e o proxecto político de Solidaridad
Gallega é evidente xa que a primeira compilación
de relatos de Lugrís publícase no 1908 baixo o título
de Contos de Asieumedre. O breve opúsculo, que
contiña oito relatos, tivo unha tiraxe insólita para a
literatura galega daquel tempo e de calquera tempo,
xa que 20.000 exemplares son unha cantidade
envexábel para calquera escritor de hoxe. As razóns
que explican este elevado número hai que buscalas no feito de que o libriño fose repartido entre

Capa do semanario Galicia Moderna,
no que o noso autor publicou o texto
“O Lechuceiro”, de contido moi crítico
coa dirección do Centro Galego da
Habana e con El Eco de Galicia.
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noso autor ou á súa estadía na Habana.
Outra volta, o espazo preferido e maioritario volve ser a comarca das Mariñas,
ben coñecida por Lugrís Freire, aínda
que un grupo importante de relatos
están marcados pola indeterminación
espacial. Son excepcionais aqueles textos que se sitúan en lugares como A
Habana, Ponteareas, as Rías Baixas,
Exipto e o Mar Caspio. Outra nota
de verosemellanza é a ambientación
das historias na contemporaneidade de
Lugrís. Con estes vimbios tece o autor
sadense uns relatos moi achegados á
realidade da Galiza rural do seu tempo,
aos problemas dos labregos e labregas
de comezos do século XX, entre os que
cómpre mencionar os abusos cometidos polos caciques que, grazas ás súas
mañas para conseguir o poder político,
controlan a vida dos paisanos. Trátase
de relatos de denuncia das inxustizas,
para as que o autor enxerga como
únicas solucións a toma da xustiza
pola man e a unión e solidariedade de
Fotografía de Lugrís nos anos 20, cando estaba rematando
a súa produción narrativa. todos para dotarse de ferramentas políticas propias que se opoñan ao sistema
caciquil. Con todo, outros relatos, os
os labregos durante unha das moitas campañas de
menos, teñen unicamente unha finalidade humoSolidaridad Gallega. Alén diso, a temática tratada
rística ou costumista.
é, maioritariamente, anticaciquil, de chamamento
á loita, á procura da xustiza pola man e á dignifiUn elemento importante para coñecer as relacións
cación da vida labrega. Debido á popularidade do
literarias e políticas de Lugrís cando escribiu estes
libro mencionado, no ano seguinte (1909) deuse
textos é a dedicatoria que inclúe nalgúns relatos.
a coñecer a edición máis divulgada dos Contos de
Así, na ampla nómina de persoas que merecen ese
Asieumedre, formada por vinte e oito relatos e con
agasallo do noso autor están literatos como Pondal
ilustracións de Francisco Cortés.
e Nan de Allariz, políticos como Casares Quiroga e
Suárez Picallo, líderes agraristas como Rodrigo Sanz
En canto á modalización narrativa, predomina nos
e persoeiros relevantes na emigración cubana como
Contos de Asieumedre a omnisciencia en terceira
Xan Beltrán e Ángel Barros.
persoa, aínda que algúns textos aparecen na primeira persoa, nomeadamente aqueles cun contido
Como características máis destacábeis desta segunmáis biográfico; os vencellados aos anos mozos do
da etapa podemos enumerar as que seguen:
50

~

D

Í

A

D

A

S

L

E

T

R

A

Capa da primeira edición
dos Contos de Asieumedre,
colección de 28 relatos que
se publicou no 1909.

• aparición das primeiras compilacións de textos
en formato de libro.
• múltiples reproducións na prensa, entre as que
cómpre destacar as da revista Mondoñedo e as
d’ O Tío Marcos da Portela, que recolleron boa
parte dos textos publicados n’ A Nosa Terra.
• unificación dos pseudónimos anteriores baixo un
único e coñecido: Asieumedre.
• vencellamento temático e mediático ao proxecto
político agrarista.

Os últimos relatos
Deixamos para esta terceira etapa, situada nos anos
vinte, os poucos relatos novos que o noso autor
publicou durante a época de madurez creadora e
vital. Os contos de Asieumedre coñeceron unha
nova edición no 1920, edición que presentaba
algúns cambios con respecto á que vira a luz no
1909: desapareceran os textos titulados “Unha cantiga de Chané”, “A illa milagreira”, “Ir por lan” e “O
mellor amante” e apareceran como novidade dous
textos que non foran publicados anteriormente: “O
verbo” e “Con polaina e media”. Ademais dos textos
referidos, son novidade neste tempo catro relatos:

Primeira escolma de relatos lugrisianos. Contiña
oito textos e foi distribuida
nunha campaña do sindicato Solidaridad Gallega.
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As edicións póstumas
A presenza da rexa ditadura fanquista impediu que
Lugrís Freire tivese o recoñecemento que merecía
despois da súa morte. Deste xeito, efemérides como
o centenario do seu nacemento ou os distintos
cabodanos da súa morte foron pasando inadvertidos, se exceptuamos algún breve artigo publicado
aquén e alén mar no ano 1963. En canto á súa obra
narrativa, coñeceu unha edición en formato de peto
en Edicións Castrelos de Vigo no ano 1970, que se
reimprimiu no 1973. Trátase dun breve volume que
contén dezasete relatos baixo o título A carón do
lar e con M. Lugrís Freire como autor. A escolla
dese título débese a que o noso autor puxéralle
este encabezamento aos relatos publicados n’ A
Nosa Terra no 1907-1908. En canto á substitución
de Asieumedre por M. Lugrís Freire, cremos que se
debe a que xa pasaran máis de trinta anos da morte
de Lugrís, tempo suficiente para que se perdese na
memoria do lector a identificación do pseudónimo
Asieumedre co nome real do autor.

Escolma de contos de Lugrís Freire, publicada en 1970
e reeditada en 1973.

Despois desa edición, temos que agardar ata o ano
2000 para ver unha edición completa e comentada da narrativa lugrisiana. Estámonos a referir á
que publicamos no Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades, dentro do seu proxecto “Narrativa Recuperada”. Trátase dun volume
que presenta, por primeira vez en libro, a novela
curta “O penedo do crime”, así como o conxunto
do corpus narrativo do noso autor. Esta obra, titulada A obra narrativa en galego de Manuel Lugrís
Freire, coñeceu unha reedición no ano 2006, con
motivo da dedicación do Día das Letras Galegas ao
autor sadense.

• “A Mareira”, publicado no número 155 d’ A Nosa
Terra, que saíu á rúa en xaneiro de 1922 asinado
por Asieumedre.
• “O primeiro cacique”, publicado no número 157
d’ A Nosa Terra en febreiro de 1922 coa mesma
sinatura que o anterior.
• “Lenda de Brigo”, dado a coñecer no número 202
d’ A Nosa Terra en xullo de 1924 coa sinatura de
Manuel Lugrís Freire e reproducido como colofón
do volume poético Ardencias.
• “Solidaridade”, asinado polo ortónimo e publicado no número 251 d’ A Nosa Terra, en xullo de
1928.

Conclusión
Trátase de textos que non engaden nada novo ás
características xa definidas na etapa anterior, e que
xorden ligados a algunha efeméride ou a algunha
petición feita por A Nosa Terra.

Consideramos que a narrativa de Manuel Lugrís
Freire, ou de calquera das sinaturas que este autor
empregou, foi inxustamente esquecida ao longo
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do tempo, sendo reducida a súa obra ao teatro e
ao seu traballo como membro e presidente da Real
Academia Galega. Salientamos a decidida aposta
que fixo pola lingua galega ao converterse nun dos
primeiros narradores monolingües en galego, ademais de atreverse, dende a crítica social, a censurar,
denunciar e ofrecer alternativas coas que superar o
caciquismo de finais do século XIX e comezos do
XX. Agardamos que a xustísima dedicación do Día
das Letras Galegas neste 2006 contribúa a botar luz
sobre unha figura clave para entender a evolución
do galeguismo e sobre unha narrativa que non desmerece á dos seus contemporáneos.

Edición e estudo da narrativa
de Lugrís Freire,
publicada no ano 2000
e reeditada no 2006.
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Ourense, 1958

Historiador e escritor. Autor cunha
ampla bibliografía, os seus últimos
traballos foron a edición e introducción da “Poesía galega completa de
Antón Tovar” (Pen Clube Galicia,
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Manuel Lugrís
Freire
e
Marcos Valcárcel

N

a faceta xornalística de Manuel
Lugrís Freire ocupa un lugar destacado o seu papel en A Gaita
Gallega (1885-1889), da Habana, xornal que naceu
da man precisamente do propio Lugrís Freire e de
Ramón Armada Teixeiro. Por fortuna, hoxe calquera
lector pode achegarse a este labor a través da reedición facsimilar que o Centro Ramón Piñeiro (dependente da Xunta de Galicia) publicou neste mesmo
ano 2006, coma sempre acompañado dun amplo e
rigoroso estudo deste xornal da autoría de Natalia
Regueiro (que contou como colaboradores con Amelia Rodrigues Esteves, Lourdes Pazo García, María
José García Merino e María Vilariño Suárez).

da só en galego. No mesmo momento do nacemento de A Gaita Gallega publicábase tamén na Habana El Eco de Galicia, fundado en 1878 por Waldo
Álvarez Insúa, e moi logo saíron Galicia Moderna
(1885), do ferrolán José Novo García, e Revista de
Galicia (1886), de Xosé Fontenla Leal e Secundino Cores, pero todos estes eran bilingües. Existían
entón na Habana, como ten estudado Xosé Neira
Vilas, o Centro Galego, un Orfeón, a Sociedade de
Beneficencia de Naturales de Galicia na Habana e
outra co mesmo nome na cidade de Cienfuegos. E
como é ben sabido, poucos anos despois, da Habana xurdirá a primeira iniciativa para poñer en
marcha a Real Academia Galega e na mesma cidade
interpretarase por primeira vez, en 1907, o Himno
Galego coa música de Pascual Veiga.

O meirande mérito desta publicación constitúeo o
ser o primeiro xornal monolingüe da emigración
americana: antes del houbo moitos outros xornais e
revistas bilingües, pero esta foi a primeira publica-

Debemos agradecer ao Centro Ramón Piñeiro o seu
labor de recuperación de xornais e revistas históri55
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Tocata 6 de A Gaita Gallega.

cas galegas, tan importantes no
noso patrimonio cultural, e a súa
edición facsimilar con amplos estudos de valoración xornalística e
histórica, que tomaremos como
base para estas liñas. Só da realidade galego-cubana, o Centro
Ramón Piñeiro xa se ten ocupado
tamén de facer tamén edicións
facsimilares de La Tierra Gallega, La Alborada, Cultura Gallega e Galicia Moderna.
A Gaita Gallega, que levaba como
subtítulo “Repinica muiñeiras,
fandangos y alboradas unha vez
ó mes», tivo como fundadores e
directores a Chumín de Céltegos
(Ramón Armada Teixeiro) e
Roque d’as Mariñas (Manuel Lugrís Freire), galegos emigrados cun destacado protagonismo cultural. Pódese considerar como unha publicación de
carácter galeguista e patriótico, que busca afirmar
a nosa lingua, a nosa identidade e a nosa historia.
A presenza da nosa literatura e dos escritores das
diferentes xeracións daquela hora (Precursores e
Rexurdimento) é básica para soster a estrutura
daquel proxecto. No xornal recolleranse poemas
de autores como Pastor Díaz, Xoán Manuel Pintos,
Alberto Camino, Francisco Añón, Rosalía de Castro,
Curros Enríquez, Eduardo Pondal, Valentín Lamas
Carvajal, Aureliano J. Pereira, José García Mosquera,
Lisardo Barreiro, Andrés Muruais e outros. No apartado de narrativa, hai que salientar nomes como
Marcial Valladares, Antonio de la Iglesia, Romero
Blanco, Roque Pesqueira Crespo, César Undinoco,
F. Lourido, Amor Meilán; e artigos e crónicas de

Nº 9 de La Alborada.
O Centro Ramón Piñeiro fixo unha edición facsimilar.
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Marcos da Portela e Secundino Cores; reproducións
de lendas, fábulas, refráns, fragmentos de O catecismo do labrego... Como adoita suceder neste tipo de
publicacións, non faltan os pseudónimos literarios
(K. Ñoto, G. Sus, Xan das Zocas, P. Nadie).
En total o xornal contou con 71 colaboradores e / ou
corresponsais que achegaron un total de 174 colaboracións nas que o verso tomou un protagonismo
esencial, posto que 63 creacións compuxéronse
en prosa, 85 en verso e 26 combinaron a prosa e
o verso, segundo datos dos autores da reedición
facsimilar do Centro Ramón Piñeiro que destacan,
entre o conxunto de colaboradores máis habituais,
a ampla presenza de Lamas -o escritor que máis
publicou en A Gaita Gallega-, seguida da de Armada
Teixeiro e a de Lugrís Freire, seguidos de Curros
Enríquez, Secundino Cora, Amor Meilán, Losada
Astray ou Rodríguez Barreiro.
Os medios cubanos recolleron con entusiasmo
o nacemento da nova publicación e nun deles
(Constitución, de Remedios) mesmo apareceu un
saúdo con estes fermosos versos en galego: «Por aquí
tamén falamos / a lingua da nosa Suevia; / ¡Canto
ben nos fan as cousas que fala A Gaita Gallega! /
Dios lle dea a Chumín de Céltegos / e ós que traballan en ela, / sorte abonda, moita vida, / e todol-o
que eles queiran».

Portada da revista Cultura Gallega.

rados. A Gaita Gallega publicouse con regularidade
ata o 18 de decembro de 1887, en que se suspendeu
por dificultades económicas. Por entón, Lugrís tíñase arredado daquela empresa conxunta con Armada
Teixeiro, quen proseguirá a súa edición, nunha segunda etapa breve entre o 20-7-1889 ata o final dese
mesmo ano, editada xa como suplemento de El Eco
de Galicia, o semanario na Habana do estradense
Waldo Álvarez Insua.

O 5 de xullo de 1885 aparecía na Habana A Gaita
Gallega, título de seguro inspirado no libro de Xoán
Manuel Pintos que co mesmo nome se publicara no
ano 1853. E, tal como lembra Neira Vilas, ata reproducen como homenaxe ó poeta pontevedrés o poema “Que viva Galicia” co seu verso acróstico aquel
que comeza: «Queira Dios que esta Gaita ben tocada». Seguindo o xogo de paralelismos con Pintos, se
o seu libro se dividía en “Foliadas”, o xornal habaneiro está estruturado en “ Tocatas”, seguindo tamén
o modelo de O Tío Marcos da Portela (fundado en
Ourense nove anos antes e no que Lugrís colaboraba) que estaba dividido en “Parrafeos”, tamén nume-

Na súa primeira época editáronse un total de 18 tocatas, entre elas un número especial de homenaxe a
Rosalía de Castro, publicado aos 31 días da morte da
gran escritora (Tocata fúnebre en honor de Rousalía
Castro» (sic) titulábase esta tocata monográfica); na
segunda época só sairían tres antes de desaparecer
a publicación que mantivo unha periodicidade men57
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leguizadora que pretendían transmitir unha idea de
país moi ben definida a través da recuperación da
identidade cultural. De Lugrís de Freire, asinado co
seu seudónimo “Roque d’ as Mariñas”, é o texto “O
noso pensamento” que pode considerarse editorial
fundacional da publicación e do que entresacamos
estes parágrafos:
«O renacemento literario en Galicia vai collendo
novas forzas, y -a nosa lingua ocupa hoxe un posto
brilante entr’as rexionales. Despois d’unha gramáteca gallega, de dous diccionarios e de mui boas obriñas en verso, vai tamén tendo algús periódicos, e A
Gaita Gallega vén a facer homilde compaña á O Tio
Marcos d’a Portela, O Galiciano, e Galicia».
Nosoutros que adouramos â nosa terra con verdadeiro amore; nosoutros, os gallegos de Cuba que
siguimos (...) todol-os xeitos que tom’a rexeneración
d’a pátrea; (...) non podemos por menos qu’ axudar
(...) á erguer d’a deixadez en que por longo tempo
estivo, a dociña fala dós nosos abôs. - E de moita
importanza pra nosoutros o protexela: (...) o deixala n-o olvido é aldraxarnos a nosoutros mesmos, é
renunciar por compreto a que sea un feito o que para
moitos é un tolo deseio.

El Eco de Galicia xa se publicaba na Habana en 1885
cando nace A Gaita Gallega.

sual, pero moi irregular segundo as súas diferentes
épocas. Nas súas páxinas, como noutros medios desa
época hai espazos para a poesía e para a narrativa.
Entre os seus textos en prosa recóllense narracións,
contos, lendas, fábulas, ensaios, etc. Ademais publícanse tamén crónicas e recensións de libros, efemérides, pequenas biografías e semblanzas, homenaxes
e textos vencellados á etnografía e á cultura popular
como refráns e proverbios ou apuntamentos sobre a
música popular galega.

Inda qu’eisi non fora: nosoutros pensamos qu’a lingua qu’enxendrou ô portugués ô castellano; á lingua
que n-o sigro XIII é XIV estivo en uso n-as Castelas,
e casi n-a Spaña enteira, com’a mais própea pr’o
linguaxe d’as musas; a lingua en qu’Alifonso o sábeo
escribeu as mais brandiñas cántigas, a lingua co’a
que Curros Enriques fai despertar n-o peito o santo
entusiasmo pol-a pátrea, e Rousalía Castro fainos
ouir a parola d’os anxeliños; a lingua en qu’as noxas
nais nos insinaron a sentir as primeiras emociós; isa
lingua é dina, é merecente de que teña n-o NovoMundo un periódico escrito sosmente n-ela.».

Foi o propio Manuel Lugrís Freire o que deixou sentado o ideario deste xornal galeguista, patriótico e
rexeneracionista, de amplos contidos socioculturais,
pero sen un protagonismo político decisivo nos argumentos das súas páxinas. De certo, isto era moi
habitual en medios daquela época e de vocación ga-

Faremos por dar á coñecer o movimiento literario
gallego (...). Todal-as sociedades gallegas d’esta
cibdá teran en nosoutros un defensor, e todalas cues58
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tiós que á elas pertenzan serán de preferenza para
nosco. (...) ¡Dios queira qu’o pensamento que cobizamos cheguemos á velo realizado! (...): Pátrea quirida; imán d’o noso amor, xoya que mais queremos!
Ahí tês a derradeira proba d’o noso amor sobr’o ten
altar druídico. Galicia, ô fin eres a Suevia enxebre
d’os nosos sonos».
A Gaita Gallega inscríbese, pois, no proceso de
rexeneración política e recuperación cultural que
desenvolven os grupos activos máis dinámicos do
galeguismo do século XIX e do Rexurdimento en
particular. Segue como modelo referencial as estratexias informativas de O Tío Marcos d’ a Portela
(1876-1889), de Valentín Lamas Carvajal, o primeiro
periódico monolingüe publicado na Terra e que serviu de inspiración a múltiples iniciativas posteriores
como A Monteira de Lugo, A Tía Catuxa e O Galiciano de Pontevedra ou A Fuliada de A Coruña, que
fornecen algunhas das mellores páxinas do xornalismo literario galego entre os anos 1882 e 1890. A importancia do xornalismo en galego nesta etapa aínda
non ten sido perfectamente avaliada, pero non pode
ser ignorada: deberiamos tomar nota da opinión de
Filgueira Valverde cando afirmaba que a aparición
de O Tío Marcos d’ a Portela tiña para a prosa galega o mesmo sentido e significado que a invención
dos Cantares Gallegos de Rosalía para a lírica do seu
tempo (así o manifestaba o profesor pontevedrés
nunha conferencia de homenaxe a Lamas Carvajal
no Día das Letras Galegas de 1972, reseñada en La
Región o 18 de maio do mesmo ano).

Galicia Moderna nace en 1885
da man do ferrolán José Novo García.

Si foi A Gaita Gallega unha excepcional ponte de
comunicación entre as dúas Galizas, o que nos lembra de novo o papel de Cuba como un dos núcleos
centrais da galeguidade no período do Rexurdimento e mesmo como plataforma entusiasta de apoio a
todas as iniciativas que a cultura galega da Galiza interior deseñaba naquela hora. E iso xa é un motivo
máis que suficiente para que o labor de escritores
galegos como Manuel Lugrís Freire, que tiveron no
xornalismo literario un dos soportes máis relevantes
da súa obra, non sexa esquecido no momento en que
Galiza conquista para si mesma os elementos necesarios para reconstruír a súa identidade e salvagardar o
seu legado cultural ante o mundo.

Polo demais, o paralelismo formal entre ambos medios, A Gaita Gallega e O Tío Marcos d’ a Portela, é
tamén moi acusado. A estrutura das súas principais
seccións (“Casos e cousas”, “Refrás gallegos”, “Gallegos de por acó”, etc.) lembra tamén os moldes utilizados por Lamas e consolidados na prensa galeguista
da súa época. Non tiña publicidade e tamén son escasas as ilustracións (entre elas figura a promoción
do programa da composición dramática Non máis
emigración, de Ramón Armada Teijeiro).
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pronominal en galego (Laiovento,

o teatro, Biblioteca-Arquivo Teatral

A Coruña, 1973

1999) ou Os pronomes demostrati-

“Francisco Pillado Mayor”, 1999),

vos: do latín ao galego contempo-

precedida dun longo estudo lin-

É profesor titular da Facultade de

ráneo (Monografía 1 da Revista

güístico. Igualmente, vén de publi-

Filoloxía da Universidade da Coruña

Galega de Filoloxía, 2002). Para

car, en colaboración con outros

na Área de Filoloxías Galega e

alén de participar en congresos

autores, A lingua literaria galega

Portuguesa. O seu ámbito de inves-

e en publicacións especializadas

no século XIX (Universidade da

tigación é a gramática da lingua

con traballos sobre cuestións gra-

Coruña, 2005), así como a tra-

galega, sobre a cal leva publicado

maticais, tamén destaca a súa edi-

dución do Curso de lingüística

algunhas obras, como Se o vós

ción de tres textos dramáticos de

xeral de Ferdinand de Saussure

por ben teverdes. A interpolación

Ramón Otero Pedrayo (O fidalgo e

(Laiovento, 2005).

Algúns apuntamentos

sobre a Gramática
do idioma galego
(1922, 1931)
de Manuel Lugrís Freire

Xosé Manuel Sánchez Rei

1. Introdución

M

anuel Lugrís Freire (Sada - A Coruña,
1863 / A Coruña, 1940) é figura que
sobrancea na historia contemporánea do país por cultivar a poesía, a dramaturxia, a
oratoria, a narrativa, por promocionar notoriamente
o activismo cultural etc., e, tamén, por ser o autor
dunha gramática para a nosa lingua, a Gramática
do idioma galego, que chegou a ter dúas edicións,
a primeira en 1922 e a segunda en 1931. O interese
das páxinas que agora comezan céntrase nalgunhas
das características que presenta esa obra, tanto en si
propia canto a respecto da tradición gramatical galega en que se insire; preténdese, por tanto, podermos
valorizar o traballo lingüístico-gramatical de Lugrís
Freire nun contexto histórico-político determinado
e no marco dunha filoloxía galega que comezara a
dar os seus primeiros pasos xa no século XIX e que
tencionaba, na altura do traballo de Lugrís, consolidarse na Galiza dos primordios do XX.
A teor do exposto no parágrafo precedente, podemos
convir en que o autor da Gramática que nos ocupa
foi una persoa namorada da lingua e do país e un

Primeira folla da Gramática do idioma Galego.
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posición no referente a ese debate non ofrece ningún tipo de dúbidas ou hesitacións face a aqueles
que, segundo dixemos, nos anos finais do XIX e durante unha boa parte do seguinte século se empeñaron en reducir a condición do galego a un rango
equivalente ao dun dialecto:
Solamentes unha crítica cega e douda; solamentes
algús que acostuman á ver n-o gallego unha fala sin
regras, porque non ll’as estudiaron, poden cobizar
saca-lo d’unha categoría á que tên direito. Idioma lle
chama ô gallego Balaguer, idioma lle chama repetidas veces Balaguer, e nosoutros, os que o falamos,
temol-a costume de chamarlle decote dialeuto! [...].
Quede, pois, por sabido que a nosa fala é un idioma,
pro un idioma d’abolengo e tradiciós craras e ben
definidas (AGA, V, 2).

2. As gramáticas do galego e a obra
de Lugrís Freire

Juan Antonio Saco y Arce

roburento defensor dos sinais identitarios do pobo
galego, así como un destacado axente no proceso de
dignificación do idioma. Antes de nos adentrarmos
nalgúns pormenores relativos ao seu traballo como
gramático, gostariamos de verificar esta afirmación
que vimos de facer mediante un ilustrativo texto en
que se pon sobre a mesa a condición como entidade
lingüística diferenciada do galego. Durante o decembrar do século XIX e os inicios da centuria seguinte,
non faltaron voces que pensaban que non podería
ser tildado de “lingua” ou de “idioma”, de forma que
a denominación de “dialecto” resultou ser bastante
habitual, até para tratar de solucionar a ecuación
herdada dos séculos anteriores lingua-estado vs.
provincia-dialecto. A este respecto, e aínda que xa
en 1876 Juan Antonio Saco Arce disertara, eclecticamente, á volta de que o galego tiña a tripla adscrición
de lingua, idioma e dialecto no rotativo dirixido por
Valentín Lamas Carvajal El Heraldo Gallego (véxase
Hermida 1992: 113-116), Lugrís Freire, primeiro en
1885 na publicación da Habana A Gaita Gallega e
despois en 1894 na súa obra Soidades, publicou un
interesante artigo intitulado “A fala gallega”. Pensamos, con este fragmento citado a seguir, que a súa

O termo “gramática” remóntase, a través do latín, a
unha palabra grega cuxa tradución viría corresponder
a “a arte de escribir”. Mais xa desde os principios históricos da erudición helénica, o vocábulo adquiriu un
sentido moito máis amplo e estendeuse ao estudo completo da linguaxe, tal e como se transmitiu desde os
gregos aos seus sucesores. Son de salientar os fins para
que era concibida a gramática neses primeiros momentos, xa que era entendida como a arte de explicar os
escritos arcaicos, isto é, Homero na Grecia alexandrina
ou o sánscrito nos textos sagrados da India.
A historia da teoría lingüística occidental até practicamente aos nosos días foi, en primeiro lugar, a
historia do que os estudiosos de distintas épocas
quixeron introducir dentro do ámbito da “gramática”, tomada necesariamente nun sentido máis amplo.
Durante todo o mundo romano e medieval, a única
gramática que se ensinaba era a do latín, un latín
máis ou menos identificado coa lingua literaria dos
clásicos, que presentaba unhas regras tiradas deses
autores, dos auctores antigos. Só será coa Idade Moderna cando os idiomas romances, os vulgares, por
unha serie de acontecementos políticos, sociais e
62
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culturais, comecen a contar coas súas propias gramáticas, que, herdeiras da tradición clásica, continuaban a identificar a maior validade lingüística cos
textos dos máis salientábeis escritores. Durante o
século XVIII, porén, principian a ser formuladas novas preguntas, como é a transcendente cuestión da
orixe da linguaxe, e conclúese na existencia dunha
gramática xeral, segundo a cal os distintos idiomas
posúen un fundamento común; se diferiren, será
antes debido á maior ou menor aptitude dos pobos,
mais non á estrutura propia de cada lingua. Na centuria seguinte sáese desta concepción metafísica e o
estudo do feito lingüístico é analizado segundo bases científicas; neses cen anos é de vital importancia
a figura de Ferdinand de Saussure, que se tornará a
fonte de que partirá todo o estruturalismo posterior
nas súas diversas escolas ao longo do século XX.
Ao longo dos máis de vinte séculos de tradición herdada do mundo clásico tivo notábel relevancia, en
consecuencia, o que se entendeu baixo o termo “gramática” e non é de estrañar que, tamén na actualidade, continúe a ter vital importancia o significado que
se agocha detrás desa palabra, para cuxas diversas
significacións remitimos ao traballo de Lewandowski
(1992, s.v. gramática). Neste sentido, debemos ponderar que a primeira definición do concepto de gramática entre nós corresponde a Marcial Valladares,
quen, deixando transparecer esa influencia clásica
a que antes se fixo referencia, se refire a ela coas
seguintes palabras nos inicios da década de 1890:

Marcial Valladares

seus primeiros traballos gramaticais. Así pois, aínda
que xa Dante na obra De Vulgari Eloquentia (13031304) manifestou o seu interese polas linguas románicas, inclusivemente nun sentido comparativista,
e aínda que ponderou, igualmente, a súa dignidade
literaria, é a época coñecida como Renacemento
cando van saír do prelo as primeiras gramáticas
para as linguas dos estados modernos, produtos
tamén dese novo contexto histórico-sociolóxico,
como é o caso do francés (Le tretté de la grammere
françoeze, de Louis Meigret, que se edita en 1550),
do italiano (Le regole della lingua fiorentina, de
Lorenzo de Medici, publicada en 1495), do portugués
(Grammatica da lingoagem portuguesa, de Fernão
de Oliveira, dada a lume en 1536) ou mesmo tamén
do español (Gramática de la lengua castellana, de
Antonio de Nebrija, saída do prelo en 1492).

Gramática gallega es el arte de hablar y escribir
correctamente en gallego por medio de letras, cuyas
diferentes combinaciones forman las sílabas de que
se componen las palabras.
Se a primeira definición de “gramática” entre nós é
dos anos finais do século XIX, achámonos cunha circunstancia digna de nota, cal é a súa evidente demora
a respecto doutras linguas e culturas. Neste sentido,
resulta ser punto asente afirmarmos que a tradición
gramatical galega é serodia se confrontada coa situación de bastantes realidades lingüísticas próximas,
as cales, coincidindo durante a Idade Moderna co
rexurdir das linguas vulgares e coa súa apoloxización
relativamente ao latín, comezan a ver publicadas os

Polo contrario, o noso país, sometido a intereses
alleos, non coñece ese rexurdir e esa apoloxía
da súa “lingua vulgar” e fica valado petreamente
pola influencia de Castela. O seu idioma propio, o
galego, é entendido propositadamente como unha
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estudaren a lingua do país, son ilustrativas neste sentido as coñecidas palabras de Rosalía de Castro no
seu prólogo de Cantares Gallegos cando describía o
abandono e a deixadez en que se encontraba o estudo do noso idioma na época final do século XIX:
Foy este ó movil principal que m’impeleu a pubricar
este libro que, mais que nadie, conoço que necesita
á indulxencia de todos. Sin gramática nin regras
de ningunha clás, ó lector topará moitas veces faltas d’ortografia, xiros que diosoarán ôs oidos d’un
purista; pró ô menos, e prá disculpar en algo estes
defectos, puxen o mayor coidado en reprodusir ó
verdadeiro esprito d’ó noso pobo, e penso qu’o conseguin en algo... (CG, 11).
Aínda así, téndomos presente ese aparecemento tardío, non se pode obviar o feito de que as nosas gramáticas aparecen nomeadamente non no Renacemento,
mais en épocas de reemerxencia cultural, lingüística
ou política. A este respecto, coidamos poder diferenciar as seguintes épocas significativas:
1ª) En primeiro lugar, non parece ser casual que en
pleno Rexurdimento decimonónico se escribisen
catro traballos desta índole de moi desigual valía
científica, como é o Compendio de gramática gallega-castellana, de Francisco Mirás (1864); El habla
gallega, de Cuveiro Piñol (1868); a Gramática gallega, de Saco Arce (1868); ou aínda os Elementos de
gramática gallega, de Valladares (redixidos en 1892
mais só publicados en 1970).

sorte de dialecto do español, cal un linguaxar en
continua corrupción, como un modo rústico e
iletrado de se expresaren as persoas incultas e as
máis desfavorecidas socialmente e non terá a súa
primeira gramática, se é que pode recibir tal nome,
até ao ano de 1864, en que Francisco Mirás publica
en Santiago de Compostela o seu Compendio de
Gramática gallega-castellana. Notemos que, a se
basearen na variedade literaria ou padrón da corte
portuguesa, tamén para os gramáticos lusitanos o
galego será entendido como unha fala do pobo, pois
aparece adoito nos textos gramaticais elaborados en
Portugal como unha variedade arcaica, rústica ou
rexional e vai servir para notar reprobatoriamente
certos fenómenos lingüísticos comúns ao portugués
setentrional.

2ª) Tamén non é debido a un acaso histórico que
nos anos anteriores á Guerra Civil, coincidindo co
Partido Galeguista, co Grupo Nós, coas Irmandades
da Fala e co Seminario de Estudos Galegos, saísen
do prelo significativamente outros títulos, como
a Filología de la lengua gallega, de José Santiago
Gómez (1918); o Compendio de gramática galega,
asinado por R. A., iniciais de Ramón Alvariño, pseudónimo correspondente a Leandro Carré Alvarellos
(1919); ou a Gramática do idioma galego, de
Manuel Lugrís Freire (1922, cunha segunda edición,
como dixemos, en 1931); ou aínda El idioma gallego. Historia, gramática, literatura, de Antonio
Couceiro Freijomil (1935).

Aínda que desde o século XVIII algúns ilustrados
galegos, e en especial o Padre Sarmiento, viñan
demandando a realización de obras destinadas a
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3ª) En terceiro lugar, transcorridos case trinta anos desde
a contenda civil, cando a ditadura franquista abrandou
timidamente as súas plúmbeas directrices ideolóxicas
e censoriais, publícanse dous novos contributos: a
Gramática elemental del gallego común, de Ricardo
Carballo Calero (editada inicialmente en 1966 e que
alcanza a súa sétima edición en 1979), e a Gramática
gallega, de Leandro Carré Alvarellos (1967).
4ª) E, finalmente, nos tempos en que, desaparecida
xa a figura do ditador, o galego é materia de estudo no ensino público, tornan a se publicar dous
representativos títulos: a Gramática galega, de
Rosario Álvarez / Xosé Luís Regueira / Henrique
Monteagudo (1986), e a Nova gramática para a
aprendizaxe da língua, de Xoán Xosé Costa Casas
/ Anxos González Refoxo / César Carlos Morán
Fraga / Xoán Carlos Rábade Castiñeira (1988). Os
últimos contributos dados ao prelo son, por un lado
a obra en catro volumes de Xosé Ramón Freixeiro
Mato Gramática da Lingua Galega (1998, vol. I:
Fonética e Fonoloxía; 1999, vol. III: Semántica;
2000, vol. II: Morfosintaxe; vol. IV: Gramática do
texto, 2003), e unha gramática máis resumida dos
tres primeiros volumes, do mesmo autor, que sae en
2002 (Manual de gramática galega), ano en que
tamén se dá a lume a obra Gramática da Lingua
Galega de Rosario Álvarez / Xosé Xove. E, finalmente, ao ano 2004 pertencen os traballos de Hermida
Gulías e de Feixó Cid, o primeiro deles caracterizado por unha propositada vontade práctica e o segundo por se orientar como unha síntese.

Leandro Carré Alvarellos

Deixando de parte estas gramáticas sincrónicas,
finalmente, debemos mencionar dous contributos
de carácter diacrónico, como son, por un lado,
os Elementos de gramática histórica gallega, de
Vicente García de Diego (que saen en 1909 e que se
reeditan en edición facsimilar en 1984), e, por outro,
a primeira Gramática histórica galega, do profesor
Manuel Ferreiro, en dous volumes: un dedicado á
fonética e á morfosintaxe (publicado orixinariamente en 1995 cunha cuarta edición en 1999) e outro
á lexicoloxía (dado a lume en 1997 e editado por
segunda vez en 1999). Aínda que ambos os traballos
están dedicados ao estudo histórico da lingua, parece
pertinente incluírmolos nesta relación pola importancia que representan, sobre todo a obra deste último
autor, que veu cubrir un baleiro existente desde
había moitos anos. É preciso, igualmente, facermos
mención ao traballo de Antonio Couceiro Freijomil El
idioma gallego (1935), miscelánea de literatura, historia e gramática que pretendeu condensar todos os
coñecementos arredor do galego e da súa produción
literaria existentes na altura.

A todas estas obras habería que acrecentar, igualmente, a Grafía galega, de Fuco G. Gómez, publicada na
Habana (1927) e que foi ideada como parte dunha
Gramática teórico-praítico-etimológica da lingua
galega. Mais, como apareceron algúns problemas que
impediron a súa publicación, o autor decidiu editar
unicamente este traballo e deixar as restantes partes
para cando as circunstancias así o posibilitasen. E
tamén cumpriría facermos referencia á gramática
de Aurelio Ribalta, Gramática Gallega Elementale,
datada en 1940 e que, a día de hoxe, se acha inédita;
a obra consérvase en versión manuscrita no mosteiro
compostelán de San Francisco, conforme ten sinalado
Fernández Salgado (2000).
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O número de títulos é, como se poderá observar,
cuantitativamente inferior ás circunstancias doutros
países, mais non por iso debemos renunciar a eles e
caermos nunha crítica gratuíta para cos seus autores e
autoras, nomeadamente no século XIX e nos comezos
da centuria seguinte: foron as persoas que, con distintos graos de éxito, con diferentes concepcións sobre o
que merecía ser o galego culto, con desiguais medios
ao seu dispor (por non os denominarmos “inexistentes” nos máis dos casos) e con diversas e desequilibradas (in)formacións filolóxicas, tentaron describir
a lingua en épocas certamente desfavorábeis, o que
nos fai contemplármolas con sumo respecto aínda
a non compartillarmos, ás veces, as súas opinións,
as súas conclusións ou os seus modelos de análise
en relación ao idioma. Parafraseando as palabras da
profesora García Negro (2001: 94) cando estuda a
figura de Valentín Lamas Carvajal, pódese convir en
que eses investigadores do XIX e dos primordios do
XX son “solitarios solidarios”: solitarios, porque non
contaron co apoio institucional preciso, por non teren
detrás de si unha masa social compacta que usase o
galego en todas as situacións e en todos os rexistros
e que puidese empregar os seus traballos gramaticais;
solidarios, porque o seu amor polo país e pola lingua,
a súa solidariedade co idioma, en definitiva, foi o factor
determinante que orientou as súas pesquisas.
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cal acorde con ese período, en galego, e ese labor vai
ser desempeñado polo traballo de Lugrís Freire. Tanto
no século XIX canto no primeiro terzo do seguinte, a
gramática máis relevante é a de Saco Arce, a que serviu
para dar a coñecer o galego fóra da Galiza, a que foi utilizada polos romanistas cando tiñan a necesidade de se
aproximaren da lingua propia do país, como foi o caso
de J. Cornu, quen se baseou fundamentalmente no contributo de Saco Arce para facer un breve achegamento
á nosa lingua na obra Grammatik der Portugiesischen
Sprache. Non resulta estraño, pois, que tamén unha boa
parte das gramáticas posteriores á de Saco Arce, dado o
prestixio adquirido, teña a súa inspiración nesta, aínda
que os resultados non estean en moitos casos á altura
das fontes orixinais: do contributo de José Santiago
Gómez, por exemplo, ten afirmado Ricardo Carballo
Calero que, coa excepción do que tira do clérigo ourensán, nada hai de interese nese contributo absolutamente
diletante e retrasado desde o punto de vista científico.
A gramática de Manuel Lugrís Freire, por súa vez, protagoniza igualmente esa inspiración, pois evidénciase a
pegada da obra de Saco Arce e resulta moito salientábel
a enorme débeda contraída polo traballo do autor mariñán a respecto do clérigo de Toén.
Partindo, pois, dese estreito vínculo entre ambos
os contributos, o de Lugrís Freire merece ser
salientado por ser a primeira gramática publicada
integramente en galego, coa excepción do texto
de Ramón Alvariño, que, por se tratar precisamente dun Compendio, non pode ser denominado
“gramática”. Esta circunstancia, que pode parecer
obvia, non resulta desimporante, pois temos de ter
presente que mesmo gramáticas posteriores, como
a de Ricardo Carballo Calero e a de Carré Alvarellos,
publicadas na década de sesenta, aínda foran escritas en español, o que resulta explicábel polo contexto socio-político en que se concibiron.

3. Algúns trazos da Gramática de Lugrís
Freire no contexto da tradición gramatical
galega
Após este percurso que vimos de elaborar para termos unha visión das gramáticas galegas, imos agora
dedicarnos máis pormenorizadamente ao traballo de
Manuel Lugrís Freire no contexto desa tradición gramatical a que fixemos referencia. Verificaremos que
algúns dos trazos que presenta o traballo do polígrafo mariñán son compartillados por outros títulos, ao
paso que certas caracaterísticas que posúe son máis
ben propias dese texto de 1922 / 1931.

Ora, a maior parte das gramáticas galegas daquela
época non estaba pensada desde e para o galego,
mais desde o español e coas metas científicas marcadas neste mesmo idioma. Tan raro como pode ser
hoxe en día unha gramática inglesa pensada para
ingleses mais escrita en xaponés ou en gaélico e
incidindo nos aspectos que non coinciden con estas
dúas linguas, era habitual que os traballos de filoloxía

A obra de Lugrís Freire enmárcase, por tanto, nesas
obras publicadas nos anos anteriores á Guerra Civil,
en que abrocha con forza o movemento nacionalista.
A nosa lintua precisaba na altura dunha obra gramati66
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galega fosen redixidos no idioma que axía como teito
cultural e que neles se prestase especial atención
aos asuntos que non achaban un correlato exacto
nesa lingua considerada inxustamente “superior”. O
discurso gramatical galego foi elaborado en comparación permanente coa lingua foránea, segundo poñen
de manifesto estes exemplos tirados do século XIX.
O primeiro que expomos, de Cuveiro Piñol (1868: 1),
encóntrase ao comezo do seu traballo e fala do alfabeto galego e da súas particularidades de pronuncia:
El alfabeto gallego consta de las mismas 28 letras del
castellano, cuya pronunciación alfabética es enteramente igual á la de este idioma [sic], con la sola diferencia de que los gallegos las hacen indistintamente
masculinas o femeninas, vr. Gr. Un a unha a, etc.
Eis a segunda mostra que escollemos. Cunha preparación filolóxica moi superior á de Cuveiro, o presbítero Saco Arce (1868: 45) a comentar os procesos de
formación de palabras mediante o procedemento da
sufixación por derivación, afirma o que segue:

Ricardo Carballo Calero

AZO, OTE, ON. –Aumento de la significación del primitivo. Son, como en castellano, las terminaciones
de los aumentativos; pero con la diferencia de que
aquí los sustantivos de terminación femenina, toman
al hacerse aumentativos, la desinencia femenina
ona, en vez de la masculina on que en el castellano,
menos lógico, atribuye a muchos de ellos

maioría desas obras reflexión lingüística para ser
logo aplicada á lingua do país. Coa excepción, máis
unha vez, dos traballos aparecidos desde fins do
século XX até á actualidade, a gramática de Lugrís
Freire, así como tamén os restantes traballos, evita
calquera tipo de teorización gramatical pois, implicitamente, esa xa se facía en español.

Por este motivo, a obra do mariñán Lugrís Freire
mantense nesa liña, como se ilustra mediante a
seguinte mostra, en que o autor coida que unha
das cuestións que se debían salientar no tocante ao
xénero nos nomes é a súa inexacta correlación entre
o galego e o español:

Por outro lado, aínda que cada obra é singular en si
mesma, dáse máis unha característica no discurso
gramatical galego, que consiste no carácter normativo da maioría das obras. Antes de máis, convirá clarificarmos que non todas posúen o mesmo grao desta
particularidade, mais é notábel, insistimos que con
diferenzas de intensidade, esa pegada prescritiva. Isto
tórnase lóxico de comprendermos a repararmos no
abandono oficial en que se achaba a lingua no momento de saír do prelo a maioría dos estudos, a que xa
se fixo alusión máis arriba, xa que ningún organismo,
público ou privado, se ocupou de analizar o galego.
É doado entendermos, pois, que se fixese necesario
contar cun modelo de lingua escrita que puidese servir como guía ou como solución a diversos problemas

Hai moitos nomes que son femeninos en castelán, e
na nosa fala son sempre masculinos: a saber: o costume, o cume, o cal, o celme, o leite, o lume, o couce,
o sangue, o mel, o nariz, o víspera, o sal, o cuspe, o
berce, o sucre (Lugrís Freire 1931: 25).
Para alén desta circunstancia de preitesía coa lingua
oficial na época, común como vimos, por outro
lado, no resto dos traballos gramaticais, falta na
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Outrosí, é nesa vontade ou nesa orientación prescritiva
que deben entenderse algúns comentarios que figuran
no texto referido á diversidade dialectal do galego. A
proposta de Saco Arce de distinguir entre unha variedade setentrional e outra meridional foi a primeira das
tentativas, embora moito imprecisa, de clasificar as falas galegas, e foi tamén total ou parcialmente asumida
por outros estudiosos da altura ou posteriores, como
José Pérez Ballesteros ou José de Santiago Gómez. A
información que nos proporciona sobre este particular
Lugrís Freire contrasta coas impresións do presbítero
ourensán, pois aparecen, en ocasións, algunhas nótulas
de carácter dialectal ao longo do texto centradas máis
ben en fenomenoloxías concretas, sen incidir na existencia de variedades ou falares dialectais. A ansia normativista ou prescritiva fixo que Lugrís Freire considerase como fenómenos rexionais ou locais no ámbito dos
pronomes, con maior ou menor acerto, formas como il,
tu ou algunhos; no entanto, casuísticas como algúns
/ algús, uns / us, estando distribuídas polo país tamén
xeograficamente, non lle merecen ningún cualificativo
de seren formas rexionais: “Algún fai o plural algús =
algúns” (Lugrís Freire 1931: 33). Evidentemente, tal
identificación do fenómeno dialectal é debedora dos
coñecementos existentes no seu tempo sobre a lingua
galega, de forma que debe ser entendida nese contexto e non dunha perspectiva actual, en que a xeografía
lingüística ten producido relevantes obras en tempos
recentes sobre o variacionismo dialectal do galego.

Máis unha vez, Lugrís Freire participa desta orientación prescritiva ou normativa. Ás veces, o sentido
desa vontade consagrouno a desterrar españolismos
da nosa lingua, como amosa a seguinte citación, onde
se comentan “algunhas particularidades do réxime
do verbo”; seguindo moi de preto, na liña do exposto
con anterioridade, os exemplos que expuña en pleno
Rexurdimento o ourensán Saco Arce, indica a respecto de certas construcións pronominais o que segue:
Empréganse en galego como intransitivos, en vez da
forma refleisiva, os verbos cando a súa acción se refere ao suxeto, v. g.: ‘O reló xa parou’. ‘O fidalgo de
Pazos xa emprobeceu’. ‘A roupa xa exoitou’. E non
debera dicirse: ‘O fidalgo xa se emprobeceu’. ‘O reló
xa se parou’ (Lugrís Freire 1931: 98).
Noutras ocasións, a se guiar pola procura da enxebreza idiomática e polo diferencialismo, incorreu
na defensa de trazos de marcada autoctonicidade,
mais en usos presumibelmente agramaticais. O
primeiro terzo do século pasado caracterizouse,
a respecto do modelo lingüístico, pola constante
apoloxización de todo aquilo que fose diferencial
relativamente ao español. O tradicional recurso da
interpolación pronominal, subsecuentemente, non
resultou indiferente para Lugrís Freire, que o contemplou como unha estrutura morfosintáctica marcada positivamente por se non atestar en castelán.
Esa procura do autóctone, do enxebre, do xenuíno, foi a causa de que se empregase en casos en
que o pronome átono aparece en posición inicial
absoluta e, tamén, foi o motivo de que o noso autor
se referise á antecitada construción coas seguintes
palabras, ponderando, xunto a estruturas perfectamente lexítimas, outras agramaticais:

Canto a institucións en que se podería delegar esa vontade prescritivista ou normativista, como a RAG, ou ben
non existían no momento de seren redixidas algunhas
gramáticas (cal é o caso de Mirás, Cuveiro Piñol, Saco
Arce ou Valladares), ou ben, aínda xa existindo (como
no caso da obra de Lugrís Freire), demostraron a súa
total ineficacia no sentido de lle non proporcionaren á
lingua de estudos desa índole. O único traballo de antes da Guerra Civil que a susodita institución puido dar
a lume foi, como é sabido, o seu coñecido Diccionario
Gallego-Castellano (1913-1928), que ficou inconcluso
na entrada cativo por falta de orzamentos que puidesen subsidiar a súa publicación.

“Que me non queira; o non vin; non se foi nin
pensa en se marchar”. Esto resulta mais conforme
cô verdadeiro xeito galego que as formas que adoita empregar as xentes das vilas e moitos escritores
dicindo: “Que non me queira; non-o vin; pensa
en non marcharse” [a negra é nosa] (Lugrís Freire
1931: 87-88).

Máis unha característica da obra de Lugrís, compartillada polos restantes traballos da época e anteriores, é
a súa falta de socialización, o que certamente leva re68
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trasado, xuntamente con outros factores, non podermos contar cunha variedade unificada até aos finais
do século XX. Así as cousas, ora por o galego non ser
lingua oficial do país, coas consecuencias sociais que
isto implica (ausencia na admistración, no ensino, nos
documentos oficiais etc.), ora por ser apenumbrado
unicamente como lingua oral e familiar, non se fixo necesario contar cunha descrición da súa fenomenoloxía
gramatical practicamente até ás décadas finais do século XX, precisamente porque se non sentía a necesidade
de coñecer e estudar unha lingua relegada á oralidade
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aplicábeis nun principio ao destinatario natural da súa
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que condicionan a vida do país nos séculos XIX e
XX e, pouco ou nada favorábeis á reemerxencia e
estudo da lingua galega.
Para alén do sinalado nos parágrafos anteriores e
tendo presente a incorporación tardía do galego á
literatura lingüística, resulta tamén lóxico supormos
que principiase esa andaina cun desfase cronolóxico-científico notábel, como así se pode constatar.
Sen nos referirmos ás obras de finais do século XIX
e tamén sen concedermos atención aos títulos máis
recentes, verifícase como as gramáticas e os estudos
de carácter lingüístico ou filolóxico que saen do prelo durante o primeiro terzo do século XX dan evidentes mostras de non coñerecen o que se estaba a
facer noutros países da Europa, nomeadamente após
a publicación do Cours de Linguistique Générale
de Ferdinand de Saussure en 1916. Así a cousas, nin
a Filología de la lengua gallega de Santiago Gómez
(1918), nin o Compendio de gramática galega de
Leandro Carré Alvarellos (R. A. 1919), nin a Gramática do idioma galego de Lugrís Freire (1931)
nin tampouco a miscelánica El idioma gallego de
Couceiro Freijomil (1935) demostran ter coñecemento das teorías que aparecen no Cours.

Creerán algús, que, porque, como digo, tentey falar
d’as cousas que se poden chamar homildes, é por
que m’esprico n’a nosa lengoa. N’é por eso. As multitudes d’os nosos campos tardarán en lêr estos versos, escritos á causa d’eles, pero sô en certo modo
pra eles (FN, XXVII-XXVIII).
E esas multitudes do noso mundo tradicional en
que se conservou a lingua demoraron, efectivamente, moito tempo en teren acceso ás gramáticas e
dicionarios galegos. A pesar de existiren obras de
recoñecida valía científica no seu tempo, como a
de Saco Arce, a maioría dos títulos non contou coa
implantación social que precisan os traballos desta
índole. Isto non significa, obviamente, que a gramática de Lugrís Freire non fose coñecida nos ambientes ilustrados e galeguistas da época, mais, en xeral,
a súa publicación non chegou ás multitudes a que se
refería Rosalía no século anterior.

O que si é que se nota nalgunha delas, como na de
Couceiro Freijomil, é unha preocupación pola historia interna da lingua, na liña da corrente historicista
alemá, tal como aparece na terceira parte intitulada
“Gramática” (1935: 101-209), en que se proporcionan
informacións de carácter diacrónico referidas á evolución particular desde o latín até ao galego. Ora, non
foi o único este autor en nortear a súa atención cara á
diacronía e, neste sentido, a obra de Manuel Lugrís Freire ofrece puntualmente comentarios adoito referidos á
Crónica troiana editada por Andrés Martínez Salazar.
A diferenza fundamental que presentan as anotacións
do escritor mariñán a respecto do eumés radican no
diferente grao de sistematicidade e de profundidade
que teñen eses comentarios históricos, certamente
esporádicos no caso de Lugrís Freire e cunha notábel
organización na obra de Couceiro Freijomil. Eis algúns
deses apuntamentos tirados da Gramática:

Certo é que determinada sorte de traballos científicos, como aínda hoxe se pode verificar, corresponde a un número de lectores e lectoras notabelmente
pequeno, mais o chamativo, na nosa opinión, é
que unha grande parte de escritores ou escritoras
obviou eses traballos de gramática galega, incluído
o do autor mariñán, non lles facendo excesivo caso
ás indicacións que aparecían nas obras máis representativas. Como resulta obvio e evidente, isto vese
explicado polas circunstancias históricas e políticas

No galego arcaico, o mesmo na “Crónica Troiana”
que en documentos posteriores, vemos que o prural
69

~

M

A

N

U

E

L

L

U

dos [nomes] que acaban en al perden o l e se lles
añade es. Exempro: capital, capitaes; vocal, vocaes
(Lugrís Freire 1931: 34).
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vista, unha perspectiva da lingua máis ampla alén
da estritamente lingüística, talvez coa vontade de
ilustrar, exemplificar ou dignificar aquilo que se
pretendía describir.

Na “Crónica Troyana”, o moimento literario que está
limpo de castelanismos, emprégase decotío esta
forma [a pasiva], e algunhas veces faise oración de
pasiva en que o verbo ser tên semellanza, senon
igualdade, co estar (Lugrís Freire 1931: 92).

No caso do Compendio de Mirás, por citarmos algún
caso da época do Rexurdimento, o seu título completo
fala xa de si propio e indica o que se inclúe na obra:
Compendio de gramática gallega-castellana, con
un vocabulario de nombres y versos gallegos y su
correspondencia castellana, precedido de unos diálogos sobre diferentes temas. Un grandioso poema
de 100 octavas titulado “La creación y la redención.
Un extracto de Fábulas de los mejores fabulistas así
como algunas del autor. Mesmo Saco Arce non puido
ser alleo á incorporación de aditamentos á súa gramática, aínda que esta sexa, en rigor, a primeira obra realizada con seriedade sobre a nosa lingua. Deste modo,
no apartado dos “Apéndices” figuran unha selección
de refráns galegos e unha serie de textos literarios
dos autores da altura, tales como Rosalía de Castro,
Eduardo Pondal, Alberto Camino, Xoán Manuel Pintos,
Marcial Valladares etc. E por súa vez, verifícase similar caso para Manuel Lugrís Freire, quen non dubidou en lle incorporar á súa Gramática do idioma
galego unha serie de “Aditamentos” (1931: 113-120),
unhas “Mostras literarias” (1931: 121-136) e mesmo un
“Vocabulario galego-castelán” (1931: 137-184).

No galego d’outrora, dende a Crónica Troyana, hasta
o Padre Sarmiento, e en moitos escritores modernos,
os casos dativo e acusativo escríbennos ao, aos, â, âs,
e non ô, ôs, á, ás (Lugrís Freire 1931: 103).
Por outra parte, unha das cousas que máis chama a
atención ao público lector de hoxe en día da nosa tradición gramatical está directamente relacionada con
determinados capítulos ou apartados que actualmente
non costuman figurar neste tipo de traballos. De feito,
a primeira gramática que non inclúe nada que non
estea directamente relacionado coa descrición lingüística é o traballo de Álvarez / Regueira / Monteagudo
(1986), que prescinde totalmente de certos aditamentos ou acrecentamentos, tales como os nomes dos días
da semana, dos meses do ano, certas escolmas literarias, vocabularios de diversa índole etc.
Mais o feito de que aparezan escolmas poéticas,
tabelas con nomes galegos cos seus correspondentes españois, os días da semana ou dos meses
ou inclusivemente louvábeis mais artesanais vocabularios como anexos ás gramáticas, está, hoxe
en día, tan fóra de lugar como se nunha obra
moderna desas características se eliminase o capítulo dedicado ao verbo, ao nome, ao CI etc. Máis
unha vez, ese carácter miscelánico é explicábel
polas circunstancias históricas que determinaron
a redacción e a preparación lingüística do autor,
non se perpetuando nos nosos días: as obras
modernas actuais, desde a década de 80 do pasado século, non incorporan esas partes. Non aconteceu así, como indicabamos, cos outros autores
do século XIX ou do XX, como o ben verifican
algúns casos que brevemente imos expor como
exemplos ao respecto. En todos eles parece que se
pretende proporcionar, segundo o noso punto de

4. Cabo
Moito máis se podería expor aquí para nos aproximarmos da Gramática do idioma galego de Manuel
Lugrís Freire, a primeira obra destas características
redixida integramente na nosa lingua. O feito de
escollermos estes aspectos e non outros para os
comentarmos nas páxinas precedentes tencionou
un achegamento englobado no contexto da tradición gramatical galega a que pertence o texto do
polígrafo das Mariñas, un percurso filolóxico que
contaba tan só, no ano 1922, en que sae na súa
primeira edicion a Gramática, con sesenta anos
escasos desde que saíron do prelo os contributos de
Mirás, Saco Arce e Cuveiro Piñol. E como produto
dun tempo e dunhas circunstancias particulares,
o traballo de Lugrís Freire é debedor deses textos
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anteriores, nomeadamente do de Saco Arce, cuestión que leva sido sinalada pola literatura lingüística
actual en varias ocasións.

AGA = (1999): A Gaita Gallega. Repinica
muiñeiras, alboradas e fandangos, unha
vez ’o mes. Reprodución facsimilada dos
números aparecidos na Habana entre
1885 e 1889 (Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades).
Álvarez, R. / Regueira, X. L. / Monteagudo,
H. (1986): Gramática galega (Vigo:
Galaxia).
Álvarez, R. / Xove, X. (2002): Gramática
galega (Vigo: Galaxia).
Carballo Calero, R. (1979) [1966]:
Gramática elemental del gallego común
(Vigo: Galaxia).
Carré Alvarellos, L. (1967): Gramática
gallega (A Cruña: Editorial Moret).
CG = Pociña, A. / López, A. (eds.).
(1993) [1992]: Rosalía de Castro, Poesía
galega completa I. Cantares gallegos
(Santiago: Sotelo Blanco).
Costa, X. X. / González, M. A. / Morán,
C. C. / Rábade, X. C. (1988): Nova
gramática para aprendizaxe da língua (A
Coruña: Vía Láctea).
Couceiro Freijomil, A. (1935): El idioma
gallego. Historia, gramática, literatura
(Barcelona: Casa Editorial Alberto Martín).
Cuveiro Piñol, J. (1868): El habla gallega.
Observaciones y datos sobre su origen y
vicisitudes (Pontevedra: Imprenta de José
Antúnez y Cía).
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caso do texto de José de Santiago Gómez, absolutamente descontextualizada e fóra de lugar.
Así pois, aínda que desde a actualidade se non pode estar
de acordo con algúns dos criterios que guiaron a elaboración da obra de Lugrís Freire que levamos aquí comentado e sabéndomola moito superada polos títulos máis recentes, o que é produto dunha preparación por parte dos
autores ou autoras que non se dera antes, coidamos que
non se debe renunciar a ese legado, por irrelevante que
parecer. Tanto esta gramática como as que conforman a
tradición galega clásica foron as primeiras tentativas de
estudaren o galego, e non se podería ter presentemente
o grao de coñecementos que se ten se antes non houbese
persoeiros como Saco Arce, Lugrís Freire, Carré Alvarellos etc. que se ocuparon de describir, con pouco ou con
grande acerto, o noso idioma.

Mais, con independencia da súa inspiración no contributo de Saco Arce, da súa constante comparación
co español (práctica habitual noutros textos da
altura), da súa acertada ou inacaída percepción do
fenómeno lingüístico galego ou do acrecentamento
de partes completamente alleás á gramática, o labor
como gramático de Manuel Lugrís Freire debe ser
sobranceado e comprendido no seu contexto, máxime a termos en conta que se trata da primera gramática do século XX con vontade de o ser, xa que os
outros traballos do primeiro terzo desa centuria ou
ben respondían a apresados compendios ou a obras
miscelánicas de contido diverso, algunha, como é o
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CRONOBIOGRAFÍA

Manuel Lugrís
Freire
Afonso Vázquez-Monxardín

1863
O día 12 de febreiro, no centro da
vila de Sada, nace Manuel Lugrís
Freire.
Terá como irmáns maiores a Plácido e Isolina.
1880-83
Traballa como escribán no Concello
de Oleiros.
1883
Emigra a Cuba, chamado polo seu
irmán Plácido quen lle ensina o oficio de contable.

D

Í

A

D

A

S

L

E

T

R

A

S

G

A

L

E

G

A

S

1884
É nomeado vogal da xunta directiva
do Centro Galego da Habana.
1885
Escribe a obra de teatro A costureira da aldea, a súa primeira obra
costumista, para ser representada
no seo da colectividade galega da
Habana.
1885/9
Codirixe, xunto con Ramón Armada
Teixeiro, durante os seis primeiros
números, A gaita gallega, primeiro
xornal integramente en galego na
emigración que segue a liña de O
Tío Marcos da Portela.
1894
Participa activamente, na homenaxe
da colectividade a Curros Enríquez,
que chegara á illa o ano anterior, e

1899

1904

este prológalle o seu libro de poesía

Entra nunha forte depresión na que,

Estrea o drama Minia o día 19 de

Soidades.

seica, pensa incluso no suicidio.

marzo no teatro Jofre de Ferrol.
Publica o drama Mareiras, primeira

1896

1901

obra extensa –tres actos– de teatro

Volta a Galicia, recén casado con

Publica Noitebras, libro de poe-

galego, que estrea o 16 de outubro

Concepción Orta Iglesias, instálase

mas pesimistas, como homenaxe á

no Teatro Principal da Coruña.

na Coruña e intégrase na tertulia

defunta.
1905

galeguista da Cova Céltica, xunto
con Murguía, Pondal, etc.

1902

Nacen o seus fillos xemelgos Secun-

Casa con Concepción González,

dino e María do Pilar.

1897

irmá do pintor e escritor rexionalista

Forma parte, como secretario, da

Urbano González.

1906
Publica Esclavitú, drama.

Comisión directiva da rexionalista e
1903

Participa como membro de número

Funda, xunto con Galo Salinas, a

na fundación da Real Academia

1898

Escola Rexional de Declamación. No

Galega.

Nace a súa filla Carme Socorro e

ano e pouco da súa vida, represen-

morre a muller.

tará tres obras de Lugrís. Nace o seu

liberal, Liga Gallega da Cruña.

fillo Manuel.
Estrea a obra A Ponte o día 18 de
xullo no Teatro Principal da Coruña
–hoxe Rosalía de Castro– co que
inaugura o teatro galego en prosa.
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1907
Impulsa, xunto con Rodrigo Sanz,
Solidaridad Gallega, coa pretensión
de renovar a política galega facendo confluír ideas de rexionalismo,
agrarismo.
O 6 de outubro, utiliza por primeira
vez na historia, a lingua galega nun
mitin politico; en Betanzos, perante
seis mil persoas.
Membro do consello redactor d’A
Nosa Terra, onde publicará co pseudónimo de Asieumedre, e unha longa
serie de contos e parábolas de intención popular.
1908
Nace o seu fillo Urbano, o que
acabará sendo famoso pintor. Xunta
oito dos seus contos nun folleto
que reparte Solidaridad Gallega
entre os labregos da Coruña. Son
a primeira versión dos Contos de
Asieumedre.
1909
Nace Purificación, a súa derradeira
filla.
Xunta vinte oito contos na segunda
edición dos Contos de Asieumedre.
1910
Estréase a obra Esclavitú.
1916
Participa na fundación da Hirmandades da Fala da Cruña, que o nomea
“Mestre da Fala”.
1917
Publica O Pazo, comedia. Atende, no leito de morte, a Eduardo
Pondal. Será Lugrís quen transmita
a frase “Déchesme unha lingua
de ferro, devolvo unha lingua de
ouro”.
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1918
Colabora no xornal “El Noroeste” de
grande sensibilidade galeguista.
1919
Publica Estadeíña, comedia, e Versos
de loita como folleto do xornal El
Noroeste.
1920
Colabora no xornal “Acción Coruñesa”.
1922
Publica Gramática do idioma galego, primeira escrita integramente en
galego, seguidora da Gramática de
Saco e Arce.
1923
Ingresa no Seminario de Estudos
Galegos, cun discurso sobre Eduardo
Pondal.
1924
O galego entra no cine da súa man:
escribe os carteis en galego para a
película “Maruxa”.
O 5 de maio, é declarado fillo predilecto de Sada.
Pronuncia un discurso, en nome
da RAG, no xa Teatro Rosalía de
Castro no cuarto centenario de
Camões.
1927
Publica Ardencias, o seu mellor poemario. Dividido en catro partes, as
tres primeiras Acordes de mocedade,
Da Mariña e De outrora, recollen
composicións poéticas, e a cuarta En prosa, recolle a Lenda de
Brigo, Mareiras e o Discurso sobre
Camões.
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1928
Publica As Mariñas de Sada, dedicado á sociedade Sada y sus contornos.
1930
Participa na organización da Federación republicana gallega.
Os veciños de Sada organízanlle
unha homenaxe (13 de xuño) pola
súa permanente defensa da vila e
colócanlle unha placa na súa casa
natal.
1931
Membro do consello fundacional do
Partido Galeguista.
Sae a segunda edición da súa Gramática.
1932
Membro da comisión redactora do
anteproxecto do Estatuto de Autonomía que en 1932 elabora o Seminario de Estudos Galegos.
1934
O 28 de abril é nomeado Presidente
da Real Academia Galega.
Representa a RAG, na Comisión
que redactou o anteproxecto do
Estatuto da Asemblea de Concellos
de Galicia.
O 11 de agosto, comparte tribuna
con Niceto Alcalá Zamora, presidente da República no acto da inauguración do monumento a Curros
Enríquez na Coruña.
1935
Despois do verán, renuncia á presidencia da Real Academia Galega
alegando motivos de saúde.
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1936
Participa na campaña en favor do
Estatuto e vota o 28 de xuño no
referendo tras o que declara que xa
pode morrer feliz. Unhas semanas
despois estala a guerra e todo se
vén abaixo.
1936-39
Deprimido e enfermo, sobrevive na
Coruña, case sen saír da casa.
Os seus fillos participarán na guerra.
Secundino da parte republicana e
Urbano da parte sublevada. Ve a fin
da guerra e o comezo da II Guerra
Mundial.
1940
O 15 de febreiro morre na Coruña.
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ANTONIO PIÑEIRO

1960

Retrato de Manuel Curros.
Técnico de Cultura do Concello
de Celanova, colaborador asiduo
do diario La Región de Ourense e
director da revista Auria. Premio de
Xornalismo da “Festa do Pulpo” no
ano 1992 e Premio de Xornalismo
“Xosé Aurelio Carracedo” no ano
1997. Ten publicados varios monográficos sobre aspectos diversos da
historia de Celanova.
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Curros

:

Filla da emigración
Antonio Piñeiro

C

omo tantas outras cousas en

as súas portas cunha débeda impa-

Galicia, a casa familiar dos

gable á emigración galega da Ha-

Pero vaiamos á historia.

Curros Enríquez -que o pasado

bana, pois se non fora polo que foi

Como é máis que sabido por ter sido

mes de febreiro abriu as súas portas

(é dicir, porque os contemporáneos

contado de forma unánime por tódolos

á sociedade galega como un centro

e admiradores de Curros na capital

seus biógrafos e avalado pola docu-

de cultura despois de ter visto pasar

cubana consideraron que a súa casa

mentación existente, Manuel Curros

por diante das súas portas máis de

natal debería ser patrimonio público

Enríquez morre o día 7 de marzo de

oitenta anos agardando ese momen-

dos galegos) é máis que posible que

1908 enfrontado con boa parte da

to- é moi poisible que hoxe non fora

o edificio andara hoxe en mans pri-

colonia galega da Habana e marcado

o que é sen o decidido concurso da

vadas, adicado a todo menos a divul-

polo sino do expatriado (“dos patrios

emigración galega. Cando se está a

gar a vida e obra de Curros Enríquez

eidos xotado”, laiábase na Coruña)

celebrar o centenario da Real Aca-

e dos outros autores celanovenses,

na clínica Covadonga do Centro

demia –outra filla da emigración- en

todos eles ligados –igual cá casa da

Asturiano daquela mesma cidade.

cuxos inicios tanto tivo que ver o pro-

“callarriba”- ó mundo da emigración

pio Manuel Curros Enriquez; cando

ou do exilio, como foi o caso de Luis

Pois ben, se cadra é aquí onde hai

o Día das Letras Galegas lle será de-

Soto en México, Pepe Velo en Cara-

que buscar as orixes do interese que

dicado a outro fillo da emigración e

cas e Sao Paulo, Celso Emilio Ferreiro

unha boa parte desa comunidade

promotor tamén da Real Academia,

tamén en Caracas ou Castor Elices

amosou pola casa familiar do poeta

Manuel Lugrís Freire; tal vez sexa

penando a ausencia de Modesta po-

tan pronto o escritor celanovés deixa

hora de reparar nas razóns que ava-

los sete mares, dende La Habana ata

de existir e o seu corpo é trasladado

lan unha aseveración coma esta: A

Manila, pasando polos peiraos do

ata Galicia para darlle sepultura na

denominada Casa dos Poetas abre

desamor e a inconsciencia.

cidade da Coruña. É posible –iso está
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da cuxos porme-

lentísimo señor Cesáreo Fernández

nores quedaron

Losada, don José Porras Menéndez,

contados para a

don

historia local no

don Alfonso y don Julio Fernández

seguinte acordo

Feijóo, don Eduardo, don Emilio y

municipal:

don Constantino Méndez Brandón,

Manuel

Lezón

Fernández,

a la familia del ilustre poeta, a los
“Que el próxi-

escritores gallegos, a toda la prensa

mo día seis de

regional y en fin a todos las demás

diciembre inme-

autoridades de alguna significación,

diato

el

sin dejar en el olvido el Centro

será

señalado

para

Gallego en la Habana y en su repre-

el descubrimien-

sentación, al señor don Alfredo Nan

to de una lápida

de Allariz, y a todas las autoridades

conmemorativa

civiles y militares de la localidad y

del poeta exi-

Colegio de los P.P. Escolapios ...”

mio,

hijo

pre-

dilecto de este

O acto, do que existe documentación

pueblo, Manuel

gráfica evidente, transfórmase, igual

Curros Enríquez,

que o enterro da Coruña, nunha

en la casa donde

manifestación popular sen preceden-

nació, cuya lápi-

tes na vila e, con motivo do primeiro

por investigar- que, remoídos polo

da será costeada por los orensanos

aniversario do falecemento do poeta,

feito de que o seu admirado “vate”

residentes en Cuba, admiradores

levaría á corporación municipal a

acabara descansando en paz fóra

entusiastas de nuestros legítimos glo-

decidir a imposición do seu nome á

do centro hospitalario que con tanto

rias, por cuya razón se está en el

rúa onde se ubica a devandita casa.

orgullo erguera a comunidade gale-

caso de adoptar alguna resolución

Feito que é acordado en sesión muni-

ga na capital cubana, unha forma de

encaminada a solemnizar todo lo

cipal o día 2 de decembro de 1909:

lavar as “culpas” colectivas que poi-

posible el grandioso acto que va a

“Que en el más breve plazo posible

deron xerarlle a Curros en vida esa

celebrarse, y la Corporación, des-

se proceda a esculpir el nombre del

xenreira cara o Centro Galego en

pués de una breve y amistosa deli-

egregio poeta celanovense, como

xeral e cara a Sociedade Benéfica

beración, por unanimidad acuerda:

una de las más legítimas glorias de

en particular, fose a de tentar trans-

1) Que al acto de que se trata asista

Galicia y de España entera, en la

formar a súa casa de Celanova nun

la misma en su totalidad, invitando

calle donde nació, comunicando al

centro cultural que perpetuase para

así también al digno representante

acto la mayor solemnidad posible

sempre a súa memoria.

por este distrito, excelentísimo señor

como ofrenda de amor y de venera-

don Senén Canido y Pardo, al ilustrí-

ción a su memoria imborrable, a la

Non tardaron, pois, moito tempo os

simo señor Gobernador Civil de la

vez que para ejemplo de las genera-

ourensáns da Habana en comezar a

provincia, a la Diputación provincial,

ciones presentas y de las venideras

reivindicar a casa familiar do poeta

a los señores alcaldes de las cuatro

e invitando al efecto a este acto,

como referente literario e o día 6 de

provincias de esta Región, especial-

que con la oportuna antelación se

novembro do mesmo ano organizan a

mente a los de sus capitales, a los

anuncie al vecindario ansioso de

instalación dunha placa na súa facha-

dignísimos hijos de este pueblo, exce-

asociarse con fervor y entusiasmo a

Fotografía inédita do cadaleito de Curros,
cedida pola súa neta, Manolita Curros
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ese homenaje, precursor de otro de
significación más alta y gloriosa.”
A partir de aquí, as homenaxes e
os recordos anuais sucédense cada
vez que chega o mes de marzo. Sen
embargo, a casa mantense allea a
todo iso, habitada por un matrimonio
que nada ten que ver coa familia e cos
herdeiros do pai de Curros residindo
fóra de Celanova e sufrindo unha serie
de problemas económicos que os abocan inicialmente a hipotecar a parte
de edificio que lles queda e posteriormente a decidir a súa venta.
A intención “exoneradora” dos familiares de Curros provoca, entón, de
novo que a colectividade galega da
Habana se erga en defensora da

Un dos primeiros actos celebrados diante da casa de Curros
foi a colocacion da placa dos ourensáns residentes en Cuba.

memoria do escritor e en promotora
da recuperación da casa.

un diario de Orense, de que la casa

tra Patria no levantaron su voz en

en donde nació en Celanova el inmor-

toda Galicia para adquirirla, aun-

A raíz da publicación de distintas

tal poeta Curros Enríquez está pues-

que fuera por suscripción regional,

informacións no xornal La Región

ta en venta por la cantidad de diez

para convertirla en monumento de

entre os anos 1920 e 1924, nas que

mil pesetas. Mucho nos ha llamado

nuestras glorias, nosotros invitamos,

se fala de que a casa natal de Curros

la atención este hecho. Y nos la ha

particularmente a los orensanos y en

Enríquez está en venta, os residentes

llamado, porque nunca hubiéramos

general, a todos los gallegos, a que,

na Habana fan unha chamada á cola-

pensado que la casa en que nació

dándole la importancia que el caso

boración para se faceren co edificio.

Curros se encontrase a estas alturas,

requiere, se celebre una reunión

A parte de casa ponse á venta cun

como se encuentra: en espera de un

cuanto antes, convocada por cual-

prezo de saída de 10 mil pesetas,

comprador.

suponíamos

quier entidad o grupo de individuos

segundo informa o home de Pilar de

que de no ser de los familiares de Cu-

que simpaticen con la idea de que la

la Cal Rico y Curros, Serafín Feijóo.

rros Enríquez, que la podían guardar

casa en que nació Curros Enríquez

como recuerdo de familia, debía ser

debe de nacionalizarse y convertirse

Neste senso resulta especialmente

del municipio de Celanova, para dedi-

en una especie de Meca de nuestras

clarificadora unha información publi-

carla, sino a escuela porque no reúna

redenciones, por ser el inmortal bar-

cada polo “Heraldo de Galicia” na

condiciones apropiadas, por lo menos

do el más grande cantor de nuestras

Habana o día 4 de outubro de 1921,

a monumento nacional. Es lo menos

libertades y por haber desenterrado

que dí:

que pudiera hacer se municipio.

a nuestro dulce idioma de las polvo-

Nosotros

rientas bibliotecas, embelleciéndolo
En el número 44 de “Heraldo de Ga-

En virtud de que no se ha hecho esto

con imágenes sublimes de epopeya

licia” se publicó la noticia, tomada de

y de que los redentores (¿?) de nues-

y adornándolo de delicadas y armo-
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Acto multitudinario de imposición do nome de Manuel Curros Enríquez á rúa pola que correu na infancia.

niosas estrofas, para ver si de ella,

Tienen la palabra los orensanos, en

Orensana lle outorga un poder notarial

ya por suscripción general, bien por

particular y en general todos los ga-

a Modesto Fernández Román para

donación espontánea de algún pai-

llegos en Cuba”.

que “compre la casa solariega de los

sano nuestro, se consigue comprar

Curros Enríquez, situada en la villa

la casa referida para dedicarla a

Esta información ten consecuencias inme-

de Celanova, provincia de Ourense,

colegio, si es que reúne condiciones,

diatas nas conciencias dos emigrantes

España, bien en su totalidad o bien

o monumento nacional gallego.

ourensáns na illa e a pouco de empezar

adquiriendo participaciones de la

o ano 1922, no mes de febreiro, o pre-

misma, lo cual realizara por los precios

Diez mil pesetas no son tantos pe-

sidente da Sociedad Unión Orensana,

y condiciones que estime convenientes y

sos para que un pequeño esfuerzo

o ourensán José Añel González e o

beneficiosas para la sociedad, pagan-

hecho por todos los gallegos de

secretario da mesma, o pontevedrés

do el precio bien de contado, bien

Cuba, no los podamos reunir para

Rafael Romano García, desprázanse a

a plazos o bien garantizándolo con

impedir que esa casa pase a manos

Celanova e Ourense para achegar pos-

hipoteca de la casa o de las participa-

extrañas y se pierda e valor histórico

turas cos familiares e tratar de facerse

ciones que adquiera (...), por entender

que representa para los ideales ga-

coa casa co fin de instalar unha bibliote-

que se trata dunha “reliquia histórica de

lleguistas.

ca ou unha escola. Paralelamente tamén

inapreciable valor, por ser la cuna del

se comeza a falar da posibilidade de

más grande de los poetas galaicos y

instalar unha estatua.

del más viril de los gallegos…”

blicaciones para la consecución de

O feito toma corpo oficial o 28 de

A parte de casa que sería adquirida

tan hermosa idea.

agosto de 1926, que é cando a Unión

o día 2 de abril de 1927 por un

Por de pronto, incondicionalmente,
ofrecemos las columnas de estas pu-
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O acto de colocación da primeira pedra do monumento de Celanova tivo lugar no ano 1927.

importe de 16 mil pesetas é a que se

poco más o menos, o sea, en

A colocación da primeira pedra

describe de seguido:

la planta baja una tienda con

para un monumento en Celanova e

su trastienda, una cuadra y una

inauguración doutro na cidade da

“En la casa número 24 antiguo y

bodega, y en el (primer) piso

Coruña axudan a que, aínda sen

veinte moderno de la calle de Alfonso

principal dos habitaciones unidas

estar acondicionada para poder

XIII, hoy de Curros Enríquez, de la

y dos separadas con sus puertas

recibir a organización de actos no

villa de Celanova ...

a los pasillos...”

seu interior, a casa se transforme
nun lugar de peregrinación cultural

a) El segundo piso y desván con

Chegados aquí cabe destacar que

obrigado para todos aqueles que

más una habitación dividida en

o resto da casa xa non pertencía ós

se achegan por algún motivo a

tres departamentos hacia el Sur y

Curros Enríquez, xa que fora ven-

Celanova. Actos que adoitan que-

Oeste en el primer piso o princi-

dida con anterioridade a Benjamín

dar inmortalizados nos xornais da

pal, con su bajo destinado a cua-

Martínez, que posteriormente a deixa-

época ou na propia fachada da

dra, una bodega a la entrada,

ría en herdanza á súa filla, Peregrina

casa en forma de placa conmemo-

también principal y una pequeña

Martínez, que viviría soa durante

rativa.

huerta adyacente por la espalda

moitos anos e acabaría deixándolla

a dicha habitación, de una área

como herdade a Jesús González

Así por exemplo, o xornal “La

y diecinueve centiáreas.

Campos e á súa dona -pais da últi-

Zarpa” do 29 de maio de 1935

ma propietaria- en compensación por

informa dunha velada que a Coral

tela coidado ata os derradeiros días

De Ruada celebrou o domingo

da súa vida.

anterior en Celanova, precisamen-

b) Una suerte en el bajo y primera
piso de unas ochenta centiáreas,
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O monumento a Curros na Coruña foi inaugurado polo presidente da Republica, Manuel Azaña.

te no Teatro Curros Enríquez, e

ilustre poeta, el poeta de la raza,

Pero logo chegaría a evidencia da

di: “...Seguidamente De Ruada,

el gran Curros Enríquez. De Ruada

Guerra Civil e longa travesía que o

acompañado de las autoridades

recibió grandes felicitaciones por

país tería que vivir a partir de xullo

y del pueblo dirigiose a la casa

este gesto que le honra”.

do 36, cousa que non obstou para

donde nació el insigne vate Curros

que no ano 1951 se organizase un

Enríquez y después de depositar

E do mesmo xeito “A Nosa Terra”

novo e multitudinario acto na memo-

unos magníficos ramos de clave-

tamén deixou impreso que o día

ria de Curros Enríquez con motivo do

les con preciosos lazos de cintas

13 de outubro dese mesmo ano

centenario do seu nacemento e se

de seda azul y blanca, entona

as

de

sementase o xérmolo para o futuro

las notas recias y vibrantes del

Celanova convocaron a toda a mili-

nacemento do “Patronato Pro-Casa

Himno gallego, que fue muy aplau-

tancia galega nun acto que segun-

de Curros Enríquez”.

dido. A continuación, el conocido

do este xornal concentraría a “máis

galleguista y notable orador don

de 4 mil participantes”. Se cadra

Un Patronato que xurde o 10 de

José Velo, desde una ventana de

non foron tantos, pero o que si é

decembro de 1952 co obxectivo

la casa, pronunció un notable e

certo é que o encontro da moceda-

fundamental de “adquirir totalmen-

inspiradísimo discurso, entonando

de galega rematou cun gran acto

te la casa en que nació Curros

las glorias del inspirado poeta

diante da casa do poeta, no que

Enriquez”, para “darle el destino

y dando las gracias a De Ruada

falaron, entre outros, Pepe Velo,

que más convenga: escuela, biblio-

por esta ofrenda, manifestación

Celso Emilio e Francisco Fernández

teca, museo, etc”, e que estaría

espontánea de los orensanos a su

Del Riego.

composto por Manuel Rodríguez

Mocedades

Galeguistas
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A celebración do centenario foi o xérmolo da creación do Patronato Pro-Casa de Curros.

Alonso en calidade de alcalde

administración dos “bienes muebles

desta a súa transformación como

vixente do Concello de Celanova,

e inmuebles sitos en España”, que en

centro cultural ou literario de refe-

que exercerá como presidente, que-

realidade non debían seren outros

rencia.

dando como vicepresidente José

cá parte da casa do poeta adquiri-

Fernández Gallego, como secretario

da por eles no ano 27.

Constantino Añel González, como

Os feitos, sen embargo, non correrían como os membros do Patronato

tesoureiro, Víctor Zorelle González

Pero estamos no ano 1959 en que

Pro-Casa Curros Enríquez agarda-

e como vocais, o mestre nacional

a revolución castrista muda tamén

ban e terían que correr aínda maís

Daniel González Rodríguez e o

drásticamente o escenario económi-

de cincuenta anos para que a Casa

procurador Clodomiro Rodríguez

co e social dos galegos de Cuba,

dos Poetas abrira definitivamente as

Fernández.

polo que os ambiciosos proxectos

portas.

que aquela colectividade tiña para
O nacemento deste Patronato marca

a casa do poeta tamén se ven trun-

un punto de inflexión na longa histo-

cados de forma irreversible.

ria da casa e na súa relación coa
colectividade galega da Habana,

En calquera caso, como queda dito,

xa que logo, ó poder contar cun

o xérmolo fora xa sementado. A

referente en Celanova os directivos

casa, ou polo menos parte da casa,

da Unión Orensana deciden dele-

estaban xa en mans da socieda-

gar no Patronato Curros Enríquez a

de galega e sería responsabilidade
85

~

Pero esa é outra historia...

Florencio Delgado Gurriarán
en Sargadelos no ano 1981.

cedario da desolación, Equinoccio

Participou como relator en numero-

de primavera e Gameleiros. Textos

sos congresos e xornadas literarias,

poéticos da súa autoría foron tradu-

con relatorios recollidos nas súas res-

Profesor de lingua e literatura gale-

cidos ao castelán, portugués, italiano,

pectivas actas, e publicou varias edi-

gas, poeta, narrador, tradutor e crítico

francés, alemán, inglés, ruso, albanés e

cións críticas ou comentadas, sobre

literario en diversas revistas e publi-

serbo-croata. Publicou como narrador

López Abente, Blanco Torres, Emilio

cacións. Formou parte do Batallón Li-

Augas de silencio e Verbas cruzadas

Álvarez Blázquez, Celso Emilio Fe-

terario da Costa da Morte.

con Amaranta, e os contos Carlota, a

rreiro, Xervasio Paz Lestón, Alexandre

Autor dos libros de poemas Ausencias

marmota, Carlota e a bota perdida e

Cribeiro ou Antón Zapata García, en-

pretéritas, 42 décimas de febre, Abe-

Carlota e a gaivota patiamarela.

tre outros.

MIRO VILLAR

Cee, 1965

O macrotexto
poético en galego de

Florencio Delgado Gurriarán

Miro Villar

Introdución

O teórico da literatura Cesare Segre

Os parámetros desenvolvidos por

ten sinalado que o macrotexto lite-

Segre son, no noso entender, de apli-

A priori as respectivas obras poéticas

rario é un conxunto de textos con

cación á obra poética de Florencio

de Manuel Lugrís Freire (1863-1940)

total ou parcial autonomía, que se

Delgado Gurriarán, pois se caracte-

e de Florencio Delgado Gurriarán

reagrupan dentro dunha obra máis

riza por ser de non moita extensión

(1903-1987) teñen poucos fíos en co-

ampla. Desta maneira, calquera

e repetitiva no formal e no temático,

mún, mais hai dúas circunstancias que

autor trataría de facer máis homoxé-

conformando un macrotexto poéti-

os aproximan: dunha banda, o feito

neos os seus textos en función desa

co propio, onde se verifica todo

de se comprometeren nas súas biogra-

totalidade, quer eliminando parti-

esa complexa armazón de relacións

fías persoais coas diferentes manifesta-

cularidades que puidesen provocar

entre os poemas, os libros poéticos

cións galeguistas do seu tempo, e do-

desequilibrios ou disonancias no

ou a toda a obra no seu conxunto.

utra, a pegada de seren transterrados

devandito conxunto, quer operando

Así, desde o seu primeiro libro,

na súa obra (emigración económica,

unha unificación ou harmonización

intitulado Bebedeira [1934], incluso

no primeiro, e exilio, no segundo).

formal, ou quer potenciando as

desde os seus poemas soltos ante-

forzas de cohesión. A coherencia

riores que publicou nos primeiros

Lugrís Freire é o protagonista do Día

do texto global sería, pois, conside-

anos trinta, ata O soño do guieiro

das Letras e nestas datas son moitos

rada dentro dunha progresión onde

[1986], volume que viu a luz pouco

os estudos sobre a súa obra litera-

a fase posterior asimila a anterior.

antes do falecemento do seu autor,

ria, que animamos a ler devagar. A

Noutras palabras, cada texto lite-

Delgado Gurriarán vai corrixindo

obra de Delgado Gurriarán aínda

rario mantería en xeral a súa pro-

unha e outra vez os textos, nunha

espera polo recoñecemento, para

pia autonomía e cohesión internas,

estratexia consciente coa que pre-

nós necesario, da RAG e, daquela,

mais quedaría logo comprendido

tende ir depurando as particularida-

o noso traballo pretende facer unha

nunha autonomía e nunha cohesión

des lingüísticas que puidesen resultar

análise sobre o seu macrotexto poé-

moito máis amplia, a do macrotexto

disonantes no conxunto da súa obra

tico en galego.

[1985:47-9].

poética. Do mesmo xeito, tamén pro87
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Familia Delgado Gurriarán no
ano 1919.
Florencio é o primeiro da
esquerda na fila de arriba.

as cantigas de amigo, tanto
desde o punto de vista da
enunciación lírica (pois o suxeito é feminino), como tendo en
conta o seu esquema formal
(con presencia de paralelismos
e refrán), ou polo seu contido e o seu tratamento léxico.
De feito, esta composición de
dístico con estribillo, denominada cosante, é moi utilizada na
literatura medieval, e o esquema
métrico (10-10-5) é idéntico ao de
coñecidas cantigas como «Ai, flores,
ai flores do verde pino» de D. Dinís,
co que tamén comparte a rima altercura a harmonización formal, co uso

ción os mellores textos reaparece-

na, ou como «Fui eu, madre, lavar

reiterativo de esquemas compositivos

rán corrixidos e revisados nos seus

meus cabelos» de Soares Coelho.

de xinea tradicional. De feito, sen

libros, polo que apenas deixaremos

esaxerar, pódese dicir que a poesía

constancia dun texto magnífico, inti-

Do punto de vista temático, que non

do valdeorrés comparte moitos recur-

tulado «Ao reiseñor», que leva un

do estilístico, habería que salientar

sos formais desde o primeiro ata o

subtítulo abondo esclarecedor das

tamén un longo poema que se publi-

derradeiro poema. E, polo demais, é

súas intencións poéticas e que di: (no

cou en El Heraldo de Galicia co título

obvio que sempre houbo unha vonta-

xeito dos vellos vates). Deica hoxe

«Opinións sobre o galego». Nas

de estilística á hora de potenciar as

non se coñece que fose publicado

súas once estrofas faise unha paro-

forzas de cohesión, pois moitos dos

e o seu rescate foi debido a Ricardo

dia sobre as persoas que desprezan

textos poéticos aparecen formando

Gurriarán [1999:24], que atopou

o uso da lingua galega e que, sen

parte de volumes diferentes.

o texto manuscrito entre os papeis

embargo, lle recoñecen capacidade

achados na súa casa de Córgomo

lírica («está bien para hacer bonitos

de Valdeorras. Aparece datado o

versos»), pero lle negan universa-

20 de xaneiro de 1923 e polas súas

lidade porque non se empregaría

1. Os primeiros poemas

características formais debe incluirse

nin en Madrid, nin na Curuña (sic),

Antes de que apareza Bebedeira

de cheo no neotrobadorismo, unha

nin na Habana, nin en Bos Aires.

no ano 1934, Florencio Delgado

das correntes literarias que renovou

Polo demais, Korgomófilo reproduce

Gurriarán xa asina moitos poemas

a poesía galega durante o primeiro

tamén expresións en castrapo deses

da súa autoría nas revistas e publi-

tercio do século XX e que consistía,

representantes do autoodio lingüís-

cacións periódicas da época, ben

no básico, na recreación das can-

tico. Alén disto, o texto demostra o

co seu nome, ben co seudónimo de

tigas medievais, nomeadamente as

dominio da versificación de Delgado

Korgomófilo. De toda esta produ-

de amigo. «Ao reiseñor» tamén imita

Gurriarán facendo uso dunha varian-

88

~

D

Í

A

D

A

S

L

E

T

R

A

S

G

A

L

E

G

A

S

te da denominada estrofa De La Torre,

transcorrer do tempo fan que o poema

composta de tres hendecasílabos e

se reproduza anos máis tarde en O

un heptasílabo final e que presenta

soño do guieiro (1986), nunha versión

unha rima con asonancia nos pares.

que corrixe algunhas grallas lingüísti-

A devandita variación foi bastante uti-

cas, nomeadamente hipergaleguismos

lizada por Gustavo Adolfo Bécquer,

da época, mais que tamén o fai co

por exemplo nunha das súas máis

sentido último do texto ao substituír o

coñecidas Rimas «Olas gigantes que

remate: «leva aos soviets aos ceios!»

os rompéis bramando...». Ora ben, a

por «leva a VITORIA aos ceios!». En

construción simbólica do noso poeta

Ricardo Gurriarán [1999:138] recólle-

é sobexo sinxela e pouco ten que ver

se a xustificación persoal deste xiro.

cos delirios do romantismo.
Os outro cinco poemas, con a penas
Unha relación completa dos textos dis-

variantes, rescatounos o propio autor

persos atópase en Ricardo Gurriarán

para o libro colectivo Cancioneiro da

[1999], onde o lector tamén se pode-

loita galega e máis tarde pasaron a

rá atopar con comentarios eruditos

O soño do guieiro. Os seus epígrafes

sobre a xénese dos poemas e sobre
a imbricación entre os versos e a biografía persoal do poeta.

son os seguintes: «A misa de doce»,
Florencio paseando polas rúas
da capital, recén chegado
a Mexico no ano 1939.

«Levan a Cristo por fóra», «A un vello
falanxista», «Home pequeno-fol de
veneno» e «Foliada para o día da
Victoria». Todos eles son romances

2. A poesía de combate e

xullo e o 7 de novembro de 1938 e

polimétricos, que amosan máis unha

de resistencia

todos eles asinados tan só co nome de

vez a súa destreza versificadora, e

«Florencio», para evitar posibles repre-

con moita carga simbólica, mais sen

En 1934, como xa se dixo, aparecerá

salias á súa familia valdeorresa, en

outra particularidade estética. Poesía

o seu primeiro libro Bebedeira, mais

opinión do profesor Alonso Montero

de combate, ao fin.

deixaremos a súa análise para máis

no prólogo á edición facsimilar da

tarde porque o propio autor o com-

revista que fixo Edicións do Castro

pila dentro das páxinas do volume

[1997]. O primeiro levaba o título de

3. De Bebedeira (1934) a

Galicia infinda (1963). No entanto,

«Amencer» e é un breve romance, cos

Galicia infinda (1963)

hai que falar da súa poesía de com-

característicos octosílabos e a rima

bate, aquela que se xerou durante o

asonantada dos versos pares. Non é

Alén da súa poesía de loita, Florencio

conflicto da guerra civil española, e

raro que escolla este tipo de estrofa,

Delgado Gurriarrán compilará a súa

de resistencia, escrita na inmediata

pois é sabido que era a máis popular,

obra de preguerra, nomeadamente

posguerra, co obxectivo de denun-

ata o punto de que moitos cancionei-

Bebedeira (1934), e aqueloutra de

ciar a barbarie dos franquistas.

ros do pobo a utilizaban. Nese senso,

posguerra, que non fose susceptible

as recorrencias e repeticións son o

para o réxime franquista. Desta conxun-

Entre a primeira estaría a serie poéti-

recurso estilístico máis empregado. Do

ción nace o volume intitulado Galicia

ca que veu a luz en Nueva Galicia,

punto de vista do contido salienta a

infinda (1963). Na nosa opinión é, con

«Portavoz de los antifascistas galle-

introdución das palabras «camarada»

diferencia, a súa obra máis interesante,

gos», o boletín editado polo Quinto

e «soviets», que indican a simpatía

non só polo feito de xuntar a súa poesía

Corpo do Exército Republicano, con-

de Delgado Gurriarán polos «roxos»

de preguerra e de posguerra, senón

formado principalmente por comba-

ou comunistas, por seren os máis

porque nos seus versos achamos todas

tentes de orixe galega. Serán seis

afoutos na loita antifranquista. A pro-

as tendencias formais e estéticas empre-

os poemas, aparecidos entre o 2 de

pia evolución ideolóxica do autor e o

gadas polo autor valdeorrés.
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con sonoros topónimos americanos
(‘nomes da tarasca terra’) e a segunda con microtoponimia da comarca valdeorresa. O prefacio poético
complétase coa “Resposta a Rosalía”,

Coa súa dona
Celia de viaxe
de noivos
en Veracruz no
verán de 1944.

escrito para conmemorar o centenario
da publicación dos Cantares Gallegos
e, polo tanto, datable en 1963, no
mesmo ano que Delgado Gurriarán ve
editado o seu poemario.
Once son os poemas que integran a
serie “Cantarenas” deste libro, con
contidos que abalan entre o canto
xeórxico e a poetización do traballo
labrego e das tradicións, na liña
marcada polo neopopularismo de
preguerra. Sen embargo, tamén hai
textos referidos a sucesos máis concretos que falan dunha moza coñecida

Este libro ve lume a finais de 1963 e

e “Poemas mexicanos”. Nove des-

ou dun enterro, homenaxean a un

fai o nº 12 de “Salnés”, a colección de

tes últimos foron publicados pre-

grupo de gaiteiros da súa terra e evo-

poesía galega da Editorial Galaxia

viamente por Marcial Fernández

can os viños godello ou mencía, pois

que daquela era responsabilidade de

para acompañar o seu artigo “A

Delgado Gurriarán é o noso poeta

Celso Emilio Ferreiro, Emilio Álvarez

Poesía de Florencio Manuel Delgado

báquico e dionisíaco por excelencia.

Blázquez e Salvador Lorenzana,

Gurriarán”

número

Polo demais, un forte saudosismo

coñecido pseudónimo de Francisco

de Vieiros (1959). Posteriormente,

paira sobre os poemas, desde os

Fernández del Riego. E, neste senso,

o propio escritor recuperará vinte

“Laios de vello” que amosan nostalxia

cómpre salientar o labor dos edito-

poemas deste libro na compilación

dos bailes tradicionais fronte aos afro-

res, pois non se debe esquecer que

Cantarenas. Poemas 1934-1980, que

americanos ata a invocación coa que

nese momento Delgado Gurriarán

foi publicada no ano 1981 en Ediciós

remata este apartado, “Prego final á

era aínda un escritor exiliado en

do Castro, por iniciativa do Instituto

Santa Marta, abegosa dos ouvidos”,

México por mor do seu compromiso

de Estudios Valdeorreses, do que o

onde se solicita a súa mediación para

antifranquista e viña de cofundar

autor foi membro de mérito.

poder regresar a Galicia.

representou a contestación galeguista

Galicia infinda ábrese co poema que

Os catro poemas da serie “Valdeorras”

e progresista contra o réxime.

dá título ao conxunto, un canto épico

reiteran algúns dos temas sinalados,

da emigración no que alude a Buenos

inclusive no ben elaborado “Saúdo

Galicia infinda presenta 43 poemas

Aires, New York, China, Hong-Kong, o

a Otero Pedrayo”, que coñeceu dúas

de moi diversa factura. Os tres pri-

Amazonas, o Sena ou as Antillas para

versións anteriores. No texto é de

meiros (“Galicia infinda”, “Nomes”

sinalar que Galicia só limita coa sau-

salientar a habelencia no uso dos

e “Resposta a Rosalía”) aparecen

dade e que ‘O Gulf Stream é o noso

hendecasílabos brancos, con algun-

soltos, mentres que os outros coren-

río meirande’, porque todo o mundo

has esporádicas asonancias, e un

ta se agrupan baixo cinco epígra-

é terra galega. De feito, o poema

léxico dialectal valdeorrés de enorme

fes globalizadores: “Cantarenas”,

“Nomes” continúa na mesma liña,

riqueza, relacionado cos labores da

“Valdeorras”, “Castiñeiros”, “Varia”

pois presenta dúas partes: a primeira

terra e coa vexetación silvestre que

no

primeiro

Vieiros, unha das revistas que mellor
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Elixio Rodríguez, Florencio
Delgado Gurriarán
e Ramón Cabanillas fillo en
Mexcico no ano 1948.

lle é propia, que inclúe unha magnífica e colorista descrición paixasista.
A novidade temática que aparece
nos catro textos incluídos baixo o
epígrafe xeral de “Castiñeiros” é o
feito de seren versos dedicados na
súa totalidade a glosar esta árbore,
nalgún caso con trazos animistas

Amado Carballo (sinfonista de pai-

para xustificar o carpe diem do

como ocorre no primeiro: “O souto

saxes), Manuel Antonio (riscador de

poema “Manzanillo (colima)”.

morto”, no que a peste se identifica

meridianos) e Luís Pimentel (de lúas e

coa Santa Compaña.

de espellos).

Formalmente, no libro predomina a
rima asonantada de octosílabos ou

Máis pluralidade, como é obvio,

Sen embargo, o maior interese do

heptasílabos, en triadas, cuartetas

presentan os sete poemas da serie

volume está nos catorce “Poemas

tiranas e cuartetos, sextinas, sextetos

“Varia”. Así, fálase novamente das

mexicanos” que lle poñen remate

ou romances (algún romancillo), pero

tradicións, do viño ou da emigración,

e que se caracterizan por seren

tamén hai exemplos de pentasíla-

que agora xa non é épica senón

textos paisaxistas nos que, como

bos, hexasílabos ou decasílabos, así

dramática, xa que os versos reflicten

sinala Carballo Calero, se mesturan

como textos que alternan heptasíla-

a súa penuria (no texto “A galega

a técnica popularizada por Amado

bos e hendecasílabos, aínda que con

en París”). Este grupo complétase

Carballo e unha dirección similar

apreciables erros métricos. Mención

con dous interesantes textos: “Pintura

da poesía nacional mexicana. Polo

á parte merece a existencia de catro

de feira” e “Alvariño”. O primeiro

demais, os sons e a música ameri-

sonetos hendecasílabos, os roman-

parte dunha cita de Valle-Inclán para

cana, a contemplación gozosa do

ces de arte maior “A galega en París”

facer un longo cadro sobre un cantar

colorido das novas rexións conver-

e “Pintura de feira”, os alexandri-

de cego que representa a historia

xen cunha saudade ‘da verde Terra

nos monorrimos de “Os gaiteiros de

‘O crime da Penela’, e o segundo

arelada’ que se acentúa. É nestes

Montgomery” ou os hendecasílabos

aproveita o evidente xogo entre a

textos onde anotamos maiores refe-

brancos de “Saúdo a Otero Pedrayo”

denominación dun magnífico viño e

rencias clásicas, desde os ‘milleiros

e de “Alvariño”, neste último caso

o derradeiro apelido de Aquilino

de Melibeas’ de “Xarabe tapatío”

con algún heptasílabo a romper a

Iglesia Alvariño para homenaxear

ata a identificación da voz poética

regularidade e cun pareado que

o autor de Nenias, que é cualifica-

cun novo Odiseo e da súa compañei-

se repite a modo de estribillo para

do de poeta saudoso e velaíño, e

ra cunha Penélope crioula no poema

abrir e pechar o poema. Ademais,

tamén a Rosalía (A Ruliña do Sar),

final, intitulado “O viaxeiro”. De por

en “Xarabe tapatío” os pareados

Noriega Varela (das chorimas sorri-

parte, neste grupo achamos os poe-

octosilábicos únense cun trazo para

dentes), Pondal (de nobre canto),

mas de maior sensualidade, como

formaren versos hexadecasílabos. A

Curros Enríquez (frecheiro de triadas),

“Rumba” que describe o erotismo do

única excepción dentro da querencia

Daniel Castelao (Moisés, guieiro noso

baile dunha ‘preta’, ou as alusións a

polo metro é “Rumba”, un texto poli-

/ que no acadóu a Terra prometida),

Xúpiter, o Sputnik ou a cadela Laika

métrico e branco.
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poemas mexicanos, pasando por
poemas que recrean vellos motivos
neorrománticos, axustados na forma
á maneira de Ramón Cabanillas. Hai
outros xuízos, que o lector pode ler
en Ricardo Gurriarán [1999], mais
ou ben son reiterativos na valoración
estética ou ben a penas se deteñen
nos versos e tan só subliñan datos
biográficos básicos.

4. De Cantarenas. Poemas
1934-1980 (1981) a O
soño do guieiro (1986).
Florencio e inocencio Ferrer, seu veciño fInocencio ferrer, tamén exiliado en
Mexico, no ano 1952.

Cantarenas.

Poemas

1934-1980,

publicouse no ano 1981 en Ediciós
A pegada neopopularista tamén é

que se introducen numerosos galicis-

do Castro, por iniciativa do Instituto

evidente no emprego de recursos

mos, coa particularidade de estaren

de Estudios Valdeorreses, do que

repetitivos, estribillos e refráns, para-

escritos tal e como serían ditos por

o autor foi membro de mérito. Sen

lelismos e estruturas bimembres, alite-

calquera emigrante galego. Algo

embargo, non ten maior interese que

racións, anáforas ou figuras etimoló-

semellante acontece en “Paricutin”

o feito de recuperar vinte poemas

xicas. O imaxinario poético bebe do

no que se introducen bastantes pala-

xa aparecidos no seu libro anterior.

hilozoísmo ou imaxinismo de Amado

bras do inglés americano na maneira

Desta volta, as composicións reedi-

Carballo, aínda que con moita intui-

que as pronuncian os mexicanos, de

tadas aparecen con outra distribu-

ción estética e con maior acento

modo que se intensifica o realismo

ción, a maioría inseridas nunha serie

xeórxico.

do seu contido.

intitulada “Valdeorresas (Cantarenas

A lingua convértese nun dos ris-

Malia ser o seu mellor libro, o certo

referidas ao viño que se inclúen

cos máis salientables na poesía de

é que esta obra poética de Delgado

noutro grupo denominado “Dionisias

Delgado Gurriarán, pois ás caracte-

Gurriarán a penas tivo eco, nin

(Cantarenas do viño)”.

rísticas propias da época une a nota-

naquela altura nin co transcorrer

ble presencia de formas dialectais e,

dos anos. De feito, a crítica tan só o

Tampouco é maior o interese que

sobre todo, unha fervenza de ameri-

cita como un dos continuadores da

nos ofrece o libro intitulado O soño

canismos. De feito, Carballo Calero

escola de Amado Carballo, nomea-

do guieiro, publicado por Ediciós do

afirma que algúns destes poemas

damente polo seu libro Bebedeira,

Castro en 1986. Para nós, o ciclo poé-

son case bilingües por estaren escri-

aparecido en 1934. Unicamente

tico de Florencio Delgado Gurriarán

tos nunha especie de crioulo gale-

Carballo Calero se detén a enxuizar

estaba dando mostras de esgotamen-

go-mexicano, dada a considerable

a súa obra, dedicándolle tres amplos

to, hai reiteracións de ideas, repetición

aparición de voces nahuatles. Tamén

parágrafos a Galicia infinda. Neles

de esquemas poéticos xa ensaiados

chama a atención, por ser aínda

destaca que non posúe a unidade

con anterioridade e unha evidente

inusual na altura, o uso de estranxei-

e a coherencia daqueloutro título de

falta de frescura. Non podemos esque-

rismos como slalom ou o enxeñoso

preguerra, ao conviviren direccións

cer que desde 1976 xa eran outros os

e divertido xogo poético do poema

heteroxéneas que van do animismo

aires que se respiraban no discurso

intitulado “A galega en París”, no

ata a novidosa achega dos seus

literario galego, onde poéticas como

do val)”, agás tres composicións
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a súa eran olladas cun certo desprezo
por seren anacrónicas. Boa testemuña
do que afirmamos é o silencio case
absoluto co que é recibida a súa
obra anterior. Hai moito de inxustiza,
mesmo histórica, nesta escasa recepción do seu estro, mais esa e non outra
foi a crúa realidade.
Malia todo o dito con anterioridade,
dos poemas incluídos en O soño
do guieiro pódense salientar algunhas composicións. Velaí o romance
«Galiza ergueita», que fora publicado con pequenas variantes na revista
bonaerense Opinión gallega e que

Florencio coa súa prole en 1954.

está dedicado a Curros Enríquez no
cincuentenario do seu pasamento,
onde a presencia da figura bíblica

Finalmente, no libro tamén se incluíron

viu, un macrotexto poético propio,

de Xob constitúe un elemento clari-

moitos dos textos poéticos que viran a

entretecendo unha sólida arañeira

ficador a respecto da vontade de

luz baixo pseudónimo no Cancioneiro

de relacións entre os poemas, entre

estilo de Delgado Gurriarán, porque

da loita galega (1943), novamente

os libros poéticos ou de toda a obra

amosa a súa capacidade de empren-

revisados no aspecto lingüístico. Deste

no seu conxunto. Malia estarmos a

der o diálogo intertextual.

feixe de poemas de combate o soneto

falar dunha obra de pouca exten-

«Alexandre Bóveda» é sen dúbida o

sión e abondo reiterativa, o certo

Outro texto importante no volume é

que posúe un maior talento literario,

é que o poeta valdeorrés elabora

o que dá título ao volume «O soño

malia o rendemento da ironía en «As

de maneira consciente un proxecto

do guieiro», un poema que naceu

cabalgadas do Farrucón Farruquiño»,

dunha poesía que poderiamos deno-

con motivo do vintecinco aniversario

centrado na crítica mordaz á persoa

minar exteriorista, dado que se trata

do pasamento de Castelao e que

de Franco.

dunha poesía de ampla temática, na

se publicou no número extra que

que se inclúen todos os feitos históri-

nesta data editou a revista Galicia,

Desta xinea antifranquista é tamén

cos vividos, ben como protagonista

do Centro Gallego de Bos Aires.

«Ranae solem», un poema que se

ben como espectador de privilexio.

Os versos parten dunha paráfrase

publica con notabilísimos cambios

Todo isto poetizado coa linguaxe

intertextual do capítulo XXXII do libro

sobre a versión anterior, apareci-

cotiá, para que sexa comprensible

Sempre en Galiza, para salientar o

da na revista bonaerense Galicia.

para toda clase de lectores, aos

incumprimento das arelas do dirixen-

Ricardo Gurriarán (1999: 339-342)

que quere facer copartícipes da

te galeguista. Do punto de vista

explica con moito acerto e en detalle

loita liberadora do pobo, mais sen

estilístico é notable a utilización de

as razóns persoais e ideolóxicas

renunciar en ningún momento a des-

repeticións e paralelismos e o domi-

desta reconversión.

envolver brillantes momentos poéti-

nio do léxico, así como os xogos

cos nos que demostra o seu domi-

intertextuais coa obra narrativa de

nio das técnicas versificadoras e

Castelao Os dous de sempre ou con

2. A modo de conclusión

coñecidas imaxes de Pondal, a través

unha capacidade léxica abraiante,
nomeadamente se temos de conta

de creacións míticas do noso bardo

A obra poética de Florencio Delgado

que boa parte da súa vida transco-

como Gundar.

Gurriarán conforma, como xa se

rre no exilio.
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¡Galicia é infinda!
Nosa Galicia é máis que toda a terra.
Non é xa o cativo currunchiño
que din escolas vellas.
Cómprenos desbotar antigos erros
fillos de mente estreita:
¡Galicia é infinda!
Bela estrada de ensoño,
con macadam de estrelas,
a Vía Latea é camiño
que leva a Compostela,
hoxe e outrora faro,
a cibdade ecuménica
que alumeóu, na Europa,
trebas da Edade Meia.
Polo mundo espallados
van os netos dos celtas.
Dende a austral Buenos Aires
á parroquia labrega:
do New-York boligante
ás indianas ribeiras;
da pelica de touro
ata a China de lénda...
Dende o berce sabido
á final cova incerta:
os boscos do Amazonas,
caspaceiras brañegas,
do Courel as searas,
casi da veira do Sena,
de Hong-Kong as baiucas
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as viñas valdeorresas,
coqueirás das Antillas
augas bacalloeiras...
Agros, mares e montes,
vilas, cibdades, cities, towns, aldeias,
os recantos do Mundo...
¡Todo é terra galega!
¡Galicia é infinda!
Noso meirande río non é o Miño,
galán a namorar moza ribeira,
nin o Sil, gabancioso do seu ouro
e do seu belo enfeite de cepeiras.
O Golf stream é o noso río meirande:
río que rega as xirxilantes veigas
e os carreiros de escuma
que ás sereias gorentan;
o dos risos de choiva,
garimoso de névoas,
que anda a apalparlle os peitos ás montanas
para folgarse coelas
e, afoutado, cobrilas,
pra ser pai de regueiros e fontelas.
¡Galicia é infinda!
Nosa Galicia é máis que toda a Terra
Galicia só limita coa Saudade,
elástica fronteira
que serve para o tempo e para o espacio
-onde un galego está, atópase elamais que ninguén atravesala pode
inda que leve nos papés: poeta.
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