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Valentín Lamas Carvajal naceu en Ourense en

movemento de recuperación cultural que se ía levando

1849 e desenvolveu nesta cidade a práctica totalidade da

a cabo no país, e o que con máis forza reivindicou a

súa obra. Aquí fundou e dirixiu xornais e escribiu a maioría

vixencia e vitalidade da súa cultura popular, ao tempo

dos seus poemas e prosas e participou activamente na súa

que contribuiu decisivamente a sensibilizar a sociedade

vida cultural e social. Aquí, cego, viviu sempre axudado

galega respecto do problema agrario e do caciquismo,

nas súas tarefas culturais pola súa muller Rosina Sánchez,

que, con humor e dureza, tratou no seu popular O

clave imprescindible para entender o seu percorrido vital.

Catecismo do labrego.

Foi, sen dúbida, o personaxe literario máis destacado do
Rexurdimento en terras de Ourense, pois o seu amigo o

Fondamente amado polos ourensáns, recibiu moitas home-

celanovés Curros Enríquez, repartiu o seu tempo e vida

naxes ao longo do século que vai desde a súa morte a

activa entre a nosa e outras cidades como Madrid,

hoxe, nas variadas circunstancias históricas que albisca-

Londres ou A Habana.

mos tras as datas de 1916, 1917, 1925, 1948 e 1972,
cando se lle dedicou o Día das Letras Galegas. Moitas

Se cadra a maior gloria de Lamas sexa ter fundado e

viñeron da man dos galegos de América que nunca o

dirixido a primeira publicación periódica en lingua galega

esqueceron, e outras dos seus veciños da cidade que

coa que tratou de dirixirse ao pobo, para ilustralo e entre-

aínda o lembraban.

telo, non só no seu idioma senón tamén na linguaxe sinxela
e retranqueira que este utilizaba. O Tío Marcos da Portela

O día catro de setembro de 2006, cumpriuse o centenario

editou, baixo a súa dirección, 520 números con tiraxes

do seu pasamento, e desde o Centro de Cultura Popular

declaradas de 4000 exemplares, en dúas fases entre 1876

Xoaquín Lorenzo “Xocas”, queremos, coa presente publica-

e 1889 que constitúen, sen dúbida, a peza fundacional do

ción, reivindicar a súa figura persoal e literaria, escurecida

xornalismo en lingua galega.

ao longo do tempo, e traela de novo ao primeiro plano
que merece ao lado das outras estrelas do Rexurdimento,

Seguramente, Valentín Lamas Carvajal foi dos catro auto-

que con el, son catro, para sempre, Rosalía, Curros, Pondal

res do Rexurdimento, o que máis propaganda fixo do

e Lamas Carvajal.
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Ourense no mapa de Coello, aproximadamente
na época de nacemento de Valentín Lamas Carvajal.

AFONSO VÁZQUEZ-MONXARDÍN

É de Ourense, onde exerce a docencia
de Lingua e Literatura Galega, no IES
As Lagoas.
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Valentín L amas Carvajal

AS HOMENAXES AURIENSES

A

VALENTÍN LAMAS Carvajal
(1916, 1917, 1918, 1925, 1949 e 1972)
Afonso Vázquez-Monxardín Fernández

I. INTRODUCIÓN

terísticas étnico-culturais da sociedade tradicional,
ao tempo de ser, sen dúbida, a pedra basal da prosa
galega contemporánea.

Valentín Lamas Carvajal é un arrichado e libre intelectual que co seu permanente esforzo persoal e a
colaboración da muller Rosina, irmáns, fillos e amigos, logra arreporse á súa total cegueira, e consegue
organizar unha familia e multitude de proxectos
culturais na súa cidade natal. Unha persoa destas
características, non podía deixar indiferente a ninguén, e a popularidade da súa persoa e dun discurso
vocacionalmente polemista e sumamente próximo á
sensibilidade e gustos estéticos das xentes populares, vémolas en multitude de datos concretos.

O seu Catecismo do Labrego, é claro, contribuíu
decisivamente ao espallamento dunha sensibilidade
receptiva ante o problema agrario que podemos
designar como “protoagrarista”, do mesmo xeito que
algunhas das súas poesías –como algunhas incluídas nas Dez cartas aos gallegos e outras de tema
épico ou histórico– nolo sitúan como un evidente
“protonacionalista”, pois as súas invocacións mesmo
retóricas, á “nosa sagrada independenza”, se producen décadas antes da definición nacionalista das
Irmandades, en 1918.

Os 520 números d’O Tío Marcos d’a Portela vendidos semanalmente nas feiras do país entre 1876 e
1889, nunha tiraxe declarada de 4000 exemplares,
que reducíndoa á metade, dá aínda máis dun millón
de exemplares, por exemplo, fannos recoñecer nel
ao principal espallador das ideas do Rexurdimento
literario a fins do século XIX e un dos impulsores
máis activos da dignificación do orgullo de ser
galego, asumindo, aínda que criticamente, as carac-

As polémicas mantidas a través da prensa con
Murguía, Curros Enríquez, Alberto García Ferreiro,
etc. fálannos tamén da riqueza de enfoques e pluralidade de visións entre o grupo rexurdente no solpor
do XIX. As condenas á que se viu sometido por unha
xustiza ao servizo do poderoso, fannos recoñecer
a un Valentín Lamas Carvajal enfrontado co poder
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caciquil no último terzo do século XIX, máis desde a
defensa desa sociedade tradicional que sinalabamos
como modelo que asumía, que desde as teorías laicas
e de cambio socializante que se comezaban a espallar naquela época e das que sería máis próximo o
seu amigo, Curros Enríquez.

foise apagando. Un escritor tremendamente popular no
seu tempo, pasou a un segundo plano ao mesmo tempo
que a vella sociedade que lle proporcionaba os xuncos
cos que tecer a súa obra, se ía tamén esvaecendo. Pero
tamén este esquecemento e minusvaloración ten axentes causantes con nomes e áreas de influencia propios:
Murguía e a Academia, por exemplo. Ricardo Carballo
Calero, no epílogo do folleto que a propia RAG publicou en 1972 con motivo de lle teren dedicado o Día das
Letras Galegas, explícao así:

Se cadra por iso e porque nunca se enfrontou co
sector eclesiástico tampouco gozou de inquinas ideolóxicas estables por parte de ninguén sector político,
aínda que si de antipatías persoais moi concretas, e
que se foron esvaecendo rapidamente co paso do
tempo, e sobre todo, desde o propio momento da súa
morte, hai cen anos.

A consagración da trindade poética Rosalía, Pondal, Curros,
no cume capitolino do século XIX non se consuma realmente
ate os tempos de Nós. Os cruñeses, por suposto, xa con anterioridade viñan escluíndo a Lamas, Éste achara, de entrada,
unha dura oposición por parte do mestre Murguía. Pero fora
da “escola coruñesa”, formada ao redor da Academia, Pondal
era amiude desconocido, ou incomprendido, ou vilipendiado.
O seu posto na trimurti ocupábao Lamas Carvajal..
...
Cando o “galeguismo” sustituíu ao “rexionalismo”, cando
a Galicia “europea” se sobrepuxo á Galicia “aldeá”, a
humildade estética, o tipismo tópico de Lamas semellaron
impropios da nova etapa. Pondal, moito máis artista, moito
máis culto, cunha forza expresiva e unha nobreza estilística
que representaban unha novedade na moderna literatura
galega, escureceu a Lamas, e impúxose decididamente como
colega de Rosalía e de Curros en troques do apagado e
morno cronista da vida triste e lamacenta do asoballado e
amargurado labrador.

Sen dúbida, Valentín Lamas Carvajal foi a figura do
Rexurdimento en Ourense. Moito máis que o celanovés Curros Enríquez, que consumiu a súa vida entre
Madrid, Londres, Cuba, con estadías tamén, na nosa
cidade, pero sen desenvolver a actividade organizadora e polemista de Lamas.
En Ourense naceu Lamas, naceu a súa muller Rosina,
naceron os seus fillos, e fóra un par de indeterminados anos en Santiago na época de estudante antes
de quedar cego de todo, sempre viviu e traballou na
cidade natal. Aquí dirixiu xornais e aquí escribiu a
inmensa maioría da súa obra literaria e aquí participou
en sociedades como o Liceo ou o Círculo de Obreros
Católicos, aquí fundou a que sería a primeira publicación periódica en lingua galega –O’Tio Marcos d’a
Portela– importantísima pola difusión que sinalabamos, como punto de encontro de autores, como vehículo de comunicación co pobo, e como exemplo que
seguirían a práctica totalidade das revistas de intención popular que se publicarían no solpor do século
XIX e comezos do XX, como A monteira en Lugo, A
fuliada en Coruña ou A gaita gallega na Habana.

II. CRÓNICA DA MORTE DE LAMAS

Así pois, Lamas foi, sen dúbida, un home querido en
Ourense e ao que os ourensáns da cidade e da emigración, valoraron, e homenaxearon en repetidas ocasións.

Neste pequeno artigo, faremos un pequeno repaso
por algunhas das celebracións populares que se
fixeron na súa lembranza recorrendo sobre todo ás
informacións de prensa: As do ano 1916, 1917 1918,
1925, 1949 e 1972, deixando de lado neste momento
as que sen dúbida se deberon producir canda a súa
morte, en 1906, porque non tivemos máis acceso a
fontes directas que a nova do falecemento recollida
o día 5 de setembro en El Miño, xornal promovido
por Vicente Pérez, precisamente oposto á liña que
mantiña El Eco de Orense que dirixía Lamas.

Pero o seu eco despois da morte e conforme pasaron
os anos, ao contrario do que aconteceu con outros moitos escritores elevados a categoría de mitos colectivos,

Este texto necrolóxico, fai unha durísima diagnose
da situación do rexurdimento cultural galego naquela
altura, dándoo por finalizado. Reproducímolo.
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Valentín L amas Carvajal

LAMAS CARVAJAL
Ayer, á las diez de la mañana, falleció en esta capital el
poeta gallego Valentín Lamas Carvajal.
El gran movimiento literario de Galicia comenzado en los
Juegos Florales de la Coruña de 1861, llegó a su completo
desarrollo, á su apogeo, con nuestro poeta.
Sus revistas El Heraldo de Galicia, O’Tío Marcos d’a
Portela, sus tomos de poesías Espiñas Follas é Frores, A musa
das Aldeas, A musa das Aldeas, y su famosísimo Catecismo
d’o Labrego, son sin duda lo más perfecto de cuanto produjo
nuestra tan fecunda como efímera literatura regional.
Poeta sentimental y realista á la vez, ya llora las desgracias de su pueblo en elegíacos tonos, ya llega en sus amargas burlas de las supercherías y meigallos á un humorismo,
solo comparable al de algunos muy contados maestro de la
otra orilla del Miño. Su musa, como el decía de la gaita, es
una inimitable poesía, Chora con ronco e ri co punteiro.
Poeta tan gallego, tan orensano principalmente, hoy era
apenas leído, verdad es que igual suerte le cabe á todos los
demás poetas de su tiempo. Puso remate espléndido á la obra
literaria de Galicia y tuvo el dolor de ver morir aquella obra.
Una y otra cosa se explican. Nuestro movimiento literario
surgió, cuando las leyendas, las tradiciones, los usos, las costumbres, hasta el trage desaparecían; cuando toda diferencia
de las otras regiones se iba borrando.
La vieja Galicia se moría ahogada por una centralización
brutal y los poetas y literatos no sabiendo á ciencia cierta si
merecía la pena de luchar por la conservación del pasado se
limitaron á acompañarle en su agonía con risas que parecen
lágrimas y lágrimas que parecen risas.
La literatura catalana que empezó a florecer casi al par de
la nuestra confirma en sus desarrollos y tendencias cuanto decimos. Decidida á conservar la tradición en lo que tiene de útil,
es la precursora de un ideal regional que no surje, que renace
y que lucha con las mismas energías que luchó en 1640.
Por eso nuestra poesía fué una música grata al oído,
propia para entretener y descansar el ánimo, al paso que la
poesía catalana es una música, pero una música bélica que
lleva un ejército detrás con una bandera que defender y que
alienta el combate.
Valentín Lamas Carvajal murió ayer, el poeta había muerto
á su hora, el día que murió la obra á la que había dedicado
todos los entusiasmos de su alma de poeta.
Vivirá siempre para cuantos lo han tratado y le han
leído.
Descanse en paz.

Panteón da familia Lamas Carvajal
no cemiterio de San Francisco, onde se celebraron
grandes homenaxes desde 1916.

Xavier Prado “Lameiro” e H.V. Ameixeiras, retoman
a edición do xornal “O Tío Marcos d’a Portela” na
que será a súa terceira época (1917- 1919), que no seu
primeiro número leva a imaxe do propio fundador,
Valentín Lamas Carvajal na portada, e a quen tratan
de seguir no estilo, fondo e forma. E non será un fenónomo casual, pois estes irmandiños, buscaron de forma
consciente entroncar desde o primeiro momento a súa
actividade coa aínda moi viva, –e rendible como punto
de unión popular– memoria de Lamas. Así, o primeiro
acto público das Irmandades en Ourense, foi a exitosa
promoción dunha homenaxe ao escritor no día de Fieis
Defuntos de 1916. O 1 de novembro de 1916, na primeira páxina de La Región, dise:

III. OS FIEIS DEFUNTOS DE 1916, 1917
E O PRIMEIRO BUSTO, 1918

Honrando o’s imortás
A Hirmandá d’os Amigos d’a Fala, de Ourense, acordou
facer a sua pirmeira presentación en púbreco, rindindo homenaxe d’admiraceón e recordo á groriosa memorea d’o bardo
feiticeiro Valentín Lamas Carvajal.

En febreiro de 1917, un grupo de intelectuais ourensáns que se encontraban integrados nas “Hirmandade
d’Os amigos d’a Fala Gallega”, nucleados ao redor de
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fanche iste homenaxe santo.
Y envolta en lúgubre manto
ven A Musa d’as Aldeas
a deixar como preseas
d’a tua cova nos redores
Espiñas, follas e flores
co-as que coroado seas.

A tal ouxeto hoxe a’s catro d’a tarde rubirá o Campo
Santo a poñer unha probe coroa de riba d’a cova que garda
os restos d’aquil que con tanta xusticea podemos chamar
mestre da nosa dolce e agarimosa fala.
Pra iste acto roga a axuda d’as autoridades, Prensa,
Centros de Cultura, Sociedades de recreio e Obreiras e
de todos os viciños, esperando qu’aquelas manden representaciós a istes ruban en masa pra darlle a solemnidade
merecida.
O punto de reunión será a casa d’o Auntamento. Ameixeiras; Prado, secretareo

Quen coma tí recolleu
con divina ispiración
a y-alma d’ista rexión,
anque morto, non morreu;
pois sempre o espiritu teu
com’un anxel tutuelar
vivo en nós ten que quedar,
pra qu’en medeo d’o vivir,
alegres sepamos rir;
tristes, sepamos chorar.
Terra que gardas os osos
d’o mais enxebre cantor,
agaríma-os con amor,
regada c’os choros nosos.
Por istes restos groriosos
a HIRMANDÁ GALLEGA vela
e desde o Ceo a sua estrela
lucindo eterna, brilante
guía o paso vacilante
d’ O Tío Marcos d’a Portela.

O acto, foi un absoluto éxito de público e representacións cidadás, algo que sorprende mesmo á prensa
local que non dubida de gabar o acto de forma moi
clara. O día 3 de novembro, recóllese en La Región:
Haciendo patria
“A Hirmandá d’a Fala” y Carvajal
Fué un acto muy simpático el que se anteayer realizaron
los entusiastas orensanos que pertenecen al grupo de A
Hirmandá d’a Fala Gallega yendo al cementerio de San
Francisco a depositar una corona sobre la tumba del incomparable poeta Valentín Lamas Carvajal.
A la invitación hecha desde la prensa acudieron muchísimas personas, más de las que nosotros creíamos asistiesen,
dada la apatía característica de nuestro pueblo, respecto
honrar sus más preclaras glorias.
A las cuatro y media salió del Ayuntamiento la comitiva.
Dos exploradores llevaban la hermosa corona que se depositó en la capilla en donde descansan los restos del inspirado
bardo orensano.
Ocupaban la presidencia el alcalde señor Pereira, el
secretario del Gobierno señor Riestra, en representación de
la primera autoridad de la provincia; el vicepresidente de la
Comisión Provincial Sr. Taboada, en nombre de la Diputación;
el presidente de la Cámara de Comercio, Sr. Villanueva, el
director del Instituto Sr. Moreno y el Sr. Ameijeiras, como
iniciador de la idea y representante de A Hirmandá.
Por detrás de esta presidencia, numerosas personas y
comisiones del Ayuntamiento, la Cámara de Comercio,
Liceo Recreo, Club Orensano, Unión Artística, Orfeón Unión
Orensana, Liga de Amigos, Cooperativa Cívico Militar, Ateneo
de Orense, Centro de Sociedades Obreras, Asociación de
Dependientes, Comisión de Monumentos, Círculo Católico,
Audiencia, Instituto, Escuela Normal, Prensa local y otras
entidades y corporaciones.
Después de haber sido depositada la corona en la capilla
de la familia de Lamas Carvajal, el Sr. Ameijeiras leyó estas
tres décimas que la sección de Orense de A Hirmandá d’a
Fala Gallega dedicó a la memoria de aquel poeta:

El presbítero D. Jesús Quesada rezó un responso terminando así el acto sencillo pero en extremo simpático de A
Hirmandá d’a Fala.
Los Sres. Biempica y Malingre (D. Manuel) hijos políticos
del autor de A Musa d’as Aldeas dieron las gracias al Sr.
Ameijeiras y a las autoridades y comisiones que acudieron
al Cementerio a honrar la memoria del primero de nuestros
grandes poetas.

A tendencia fondamente popularista e filo-aldeá
dos promotores da revista e do núcleo orixinal da
Irmandades de Ourense, terá o éxito que se deixa
ver nesta convocatoria, pero será incomprendida
por outros autores que, nucleados ao redor de
Vicente Risco, e aproximadamente nas mesmas
datas, publicarán a revista “neosófica” La Centuria
(1917-1918).
Como é sabido, ambos colectivos, baixo o impulso
e maxisterio de Antón Losada Diéguez, confluirán
na Irmandade de Ourense dirixida por Risco no
tempo en que a revista Nós funcionou como grande
e ambicioso proxecto ao servizo do país, ao redor

Embruxados pol-o teu encanto
d’os teus versos feiticeiros,
uns gallegos verdadeiros
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Valentín L amas Carvajal

da tríade ourensá que lle dá nome á xeración. A este
respecto, é sumamente interesante o editorial d’O
Tío Marcos do día 7 de decembro de 1917 facendo
un comentario sobre o chamamento rexionalista de
Losada Diéguez, e que remata dicindo “Pra ocupar
o posto que se lle sinale n-a hora d’a loita, ofrécese
incondicionamente O TÍO MARCOS D’A PORTELA.
En calquera caso, o movemento organizativo do galeguismo vai aproveitar esta homenaxe de 1918 a Lamas
Carvajal para dinamizar as relacións entre as persoas
sensibles ante a cultura galega e destas coa sociedade.
A aparición de artigos destes autores, Losada Diéguez e
Vicente Risco, n’O Tío Marcos e a súa participación na
propia inauguración do monumento, son claros expoñentes desta aproximación.

Rosina Sánchez Gómez foi un apoio constante
para Lamas na súa vida
e unha propagandista súa, logo da morte.

O “parrafeo” –é así como se denominan os números
d’O Tío Marcos– 14 correspondente ao 7 de setembro de 1917, na sección “Páxinas de loito”, lembra os
once anos da morte de Lamas e dános a pista da orixe
da homenaxe na que se lle porá o primeiro busto,
pois logo de rogar unha oración polo poeta e anovarlle o pésame á viúva e demais familia, declara:

coas homenaxes a Lamas, a organización dunha nova
ofrenda floral na súa tumba con motivo do día de
Fieis Defuntos, despois do éxito da primeira no ano
anterior que supuxera a presentación en sociedade
das Irmandades en Ourense, e a adquisición de obras
por parte da Deputación Provincial:
A Redaución d’O TIO MARCOS D’A PORTELA y-a
Hirmandade d’os Amigos d’a Fala, d’Ourense, seguindo a
costume d’esta últema, n-o dia d’os Fieles Defuntos, organizarán unha proceseón cívica que acompañe ós redactores d’iste
boletín y-os membros d’o consello d’a Hirmandá n-o auto de
poñer unha modesta coroa derriba d’a cova donde descansan os restos d’o noso mestre Valentín Lamas Carvaxal.
Sen prexudicio de facer en tempo as envitaciós as autoridás, corporaciós e centros de recreio, damos a noticea pra
qu’os nosos leutores poidan sabelo, xa que pol-as datas en
que’aparece iste pródeco, non teremos antes outra ocaseón
d’o anuncear.
***
A Deputaceón provinceal acordou adequirir vintecinco
coleuciós d’as obras de Valentín Lamas Carvaxal. O acordo
foi ouxeto d’aprobaceón xeneral, qu’o considera coma un
anticipo d’o moito qu’Ourense ten que facer por aquel seu
insine fillo.

Y-a propóseto, o noso culto colega La Región, no seu
númaro d’o dia 5 d’este mes fala d’a deuda qu’o pobo
d’Ourense ten por pagar á aquil seu fillo insine e fala d’a
necesidá de perpetuar o seu ome en mármoles e bronces.
Con verdadeira satisfaución facemos nosa tan honrosa
ideis; senon n-o pormeiro, nun d’os nosos mais prousemos
parrafeos adicaremosll’a atención que merece e faremos
canto poidamos pol-a levar a cabo.
Non ser nos ocultan as dificultás que teremos que vencer,
nin o pouco propicio das cercunstancias porque atravesa o
país pra conseguir o fin que perseguimos; mais esto en troques de nos desanimar fará que redoblen os nosos esforzos
pra dar o inxustamente esquecido hastra d’agora o moimento
a que ten porfeuto direito.

No seguinte número, do 21 de setembro, baixo o
título xeral de “Homenaxe ao noso mestre” fai un
chamamento editorial para sumar forzas á homenaxe
na que actuará como motor a revista por el fundada
e refundada polos novos irmandiños..

(Por certo que a Deputación provincial sempre se
portara moi ben co poeta, comprándolle moitos
exemplares a medida que ían saíndo. Segundo documenta Fernández Gallego na súa Bio-bibliografía de
Lamas Carvajal, en 1875 adquire 200 exemplares
de Espiñas, Follas e flores, 100 de La monja de

No número do 21 de outubro, na sección “Casos e
cousas” dá conta de outras dúas novas relacionadas
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novembro– é facilmente deducible
do publicado no mesmo exemplar
que os anteriores artigos e que
leva data, sen dúbida inexacta,
do día 21 de outubro de 1917.
Textualmente di:
En honor a Lamas Carvajal
As catro da tarde d’o día primeiro
d’iste mes, e cumprind’o dito n-a invitaceón feita pol-a Hirmandade d’a
fala d’Ourense y-a redaución d’O TIO
MARCOS D’A PORTELA, organizouse
n-a casa d’o Concello a comitiva encargada de levar e por sobor d’a cova
d’o insine poeta Lamas Carvaxal unha
coroa; cativa, pero sinceira, manifestaceón de recordo imperecedeiro d’o
pobo ourensau car’ó seu escolleito fillo.
O auto tivo tod’a traza que sinala
ás môres manifestaceós populares.
Diante
iba
unha
seuceón
d’espoloradores conducindo a coroa.
Siguían despois os Hirmaus d’a
fala, a redauceón d’O TIO MARCOS
D’A PORTELA, as autoridás ceviles,
militares, y-aclesiásticas, direutivas e
sóceos de todol-os centros culturás,
mercantís e de recreio, y-en cabo, o
pobo d’Ourense cuase enteiro.
Non s’acorda eiqui multitude tan
numarosa. Os péretos n-estas cousas carcularon en 20.000 almas as
qu’asistiron á manifestaceón.
Ourense deu, como sempre,
valente mostra d’os sentimentos quwe
a animan cando d’honrar ós seus fillos
predileutos se trata. Esí se fai. D’iste
xeito soméntase un saudabre esprito
d’emulaceón, de cobiza, que ha dar,
por forza, froitos ben abundantes
e maduros, ó mesmo tempo que se
mostra o que de bo latexa dentro d’a
entrana d’a nai terra.

Plana de La Región do 30 de maio de 1918

San Payo, 100 de Las dos perpetuas, e 60 de El
cancionero del Miño. En 1883, compra trescentos
exemplares de Saudades Gallegas En 1888, gástanse
250 pesetas en adquirir exemplares de Gallegada.
No exercicio 1891-92 consígnanse 400 pesetas para
comprar 200 exemplares de A musa d’as aldeas).

Certamente o número de 20.000 persoas parece un
tanto esaxerado, pero a propia ousadía de poñelo
indica a grande asistencia e repercusión que tivo
o acto. É de salientar tamén, a dinamización que
se logra –e que se logrará sempre neste tipo de
actos– de todas as autoridades (ceviles, militares, yaclesiásticas) e forzas vivas da cidade.

O tremendo éxito –sen dúbida esaxerado polo medio
promotor da realización da ofrenda floral o día 1 de
12
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O día escollido para a inauguración do monumento
foi o 31 de maio de 1918, despois de que a colecta
popular emprendida pola Liga de Amigos e polo
xornal e de cuxa actividade (reunións no Liceo,
recadacións, etc.) se dá conta en varios soltos n’O
Tío Marcos, permitise o encargo dun modesto monumento ao escultor e marmorista Daniel Piñeiro. A
“Liga de Amigos”, era unha agrupación ocasional que
se reunía no Liceo e que estaba composta por antigos
amigos de Lamas, entre outros, os señores Arturo
Fernández Madgalena, como presidente, Sr. Hixinio
Ameixeiras, como secretario, Alfonso Carballo Rey,
Rivas Martínez, etc.

Xavier Prado “Lameiro”. Os textos devanditos son
acompañados por reproducións de varios artigos do
propio Valentín Lamas Carvajal e por dúas imaxes,
un retrato do autor, de Luís Fernández “Xesta” –realmente o único coñecido e sempre reproducido, e
outro do monumento, que leva o seguinte pé:
Moimento erixido ó gran poeta gallego Valentín Lamas
Carvaxal, pol-a Liga d’Amigos, en 1918. Son autores d’o
pedestal e d’o busto, respeutivamente, o catedráteco d’o
Istituto ourensán D. Xesús Soria y-o xoven escultor Sr. Piñeiro.
O moimento érguese n-a parte outa dos xardís de Posío.

No xornal La Region do día 1 de xuño, dáse cumprida información do desenvolvemento dos actos,
que, polo seu interese, reproducimos íntegra:

O propio día 30 de maio, o xornal La Región publicou
unha páxina enteira de colaboracións onde xunto
cun resume biógrafo extraído dun artigo de Benito
Fernández Alonso hai colaboracións de Marcelo
Marcías, Antonio Rey Soto, Salvador Padilla, así como
poemas de Filomena Dato, Sofía Casanova, Miguéns
Parrado e Enrique Cantón Alvardo, rodeando unha
imaxe do poeta cego.

EL MONUMENTO A LAMAS CARVAJAL
La inauguración de este monumento al gran vate orensano, es sin disputa, el número más simpático de cuantos
constituyen el programa de los festejos.
Al erigirse ese busto a Lamas Carvajal, el pueblo de
Orense, cuya alma supo rimar como ninguno el insigne, el
inolvidable poeta ciego, ha comenzado a satisfacer la deuda
impagable que con él contrajo.
Bien hizo la “Liga de Amigos” imponiéndose la tarea de
convertir en realidad lo que estaba en el pensamiento de
cuantos en orensano sentimos y en orensano pensamos, aunque hasta la fecha nadie se hubiese cuidado de llevar a la
práctica una idea altamente hermosa y confortadora.
Que al menos no podrá decirse con verdad, que el pueblo orensano, conoce y tiene sobre sí el negro pecado de la
ingratitud.

O día 31 de maio adianta a súa publicación O Tío
Marcos d’a Portela -que lle cadraba saír o 7 de xuñopara dedicarlle un número especial á festividade con
artigos de Manuel Murguía, Martínez Sueiro, Antón
Losada Diéguez, Arturo Noguerol, Leandro Carré,
Vicente Risco, Marcelo Macías, Benito Fernández
Alonso, Aleixos Rubidainas –quen se adxudica a
idea orixinal da homenaxe–, Eduardo Neira Marmol,
Alifonso Carballo Rey, e Hixinio V. Ameixeiras, quen
afirma pola súa banda que

LA PROCESIÓN CÍVICA
Salió de la Casa Consistorial pode después de las cinco
de la tarde, encaminándose a los Jardines de Posío.
Al frente de la comitiva marchaba la banda municipal
de música, siguiendo “Os Marquiños” con su estandarte y el
orfeón “Unión Orensana”.
A continuación iban dos niños vestidos con el traje
típico de la tierra, llevando una magnífica corona de flores
naturales, ofrenda de los regionalistas orensanos a Lamas
Carvajal.
Tras la corona, los significados miembros de la “Irmandade
Rexionalista” señores Moreiras, Losada Diéguez, Noguerol,
Risco, Pavón, Sueiro, y un representante de los regionalistas
monfortinos.
Luego, los Exploradores, con sus banderas.
A seguida el Ayuntamiento, en Corporación. Formaban
la representación del Municipio, el alcalde accidental Sr.
Mosquera Caride, los concejales Sres. Cedrón, Rodríguez
Conde, Mangana, Bouzo, Malingre y Gómez, y el secretario,
Sr. Colemán.

Ei porque axudado por us poucos amigos que coma min
pensaban, estabrecín a piadosa costume de rubir todol-os
anos ó Camposanto, no día qu’a Eirexa adica ós defuntos,
pra poñer de riba d’a súa cova unhas froles que xustificasen
qu’o tiñamos sempre presente.

Tamén hai neste “parrafeo trint’e dous” poemas
dedicados á súa memoria de El Marqués de Figueroa,
Euxenio Carré Aldao, Juan Barcia Caballero, F.
Salgado y López Quiroga, Gonzalo López Abente,
Vitoriano Taibo, E. Rodríguez Lema, Filomena Dato,
Antonio Valcárcel, Eladio Rodriguez González,
Avelino Rodríguez Elías, Antonio Noriega Varela e
13
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por La Raza, los señores Buján, Requejo, Docampo, Neira
y Rodríguez; por LA REGIÓN y Heraldo de Arosa, de
Villagarcía, el Sr. Rodríguez Veiras y por Galicia Pintoresca,
el Sr. Casas.
Por el Ayuntamiento de Ribadavia, el señor Torres Pintos;
por el Comité Maurista, el Sr. Rivero; por la Audiencia provincial, el fiscal Sr. Salgado, y por el Colegio de Abogados,
el Sr. Velasco.
Formaban igualmente en la procesión cívica, comisiones
del elemento militar y otras muchas expresamente invitadas.
La banda La Lira de Ribadavia, concurrió también al
acto.
La comitiva recorrió las calles del Obispo Carrascosa,
Moratín, Colón y Padre Feijoo, entrando en el Posío.
En torno al elegante y sencillo monumento que ha de perpetuar la memoria del esclarecido bardo orensano, se situaron las expresadas comisiones y un público numerosísimo.
La inspiradísima poetisa Filomena Dato Muruais, que ya
se encontraba en el Jardín, fué la encargada (nadie tan indicado como ella) de descubrir el busco de Lamas Carvajal,
que aparecía envuelto en la bandera gallega. En el momento
de descorrerse ésta, el Unión Orensana cantó con gran
sentimiento, y acompañado por las bandas municipal y de
Ribadavia, el magestuoso Himno Gallego. Fué entonces también cuando los regionalistas depositaron su corona al pie
del monumento y dos bellas señoritas, vestidas de gallegas,
arrojaban gran cantidad de flores.
El Sr. Ameijeiras, en nombre de la “Liga de Amigos” hizo
entrega del Monumento en breves y cariñosas frases, al
Ayuntamiento. Reconoce la insignificancia del recuerdo si se
compara con los inmensos merecimientos del poeta homenajeado y termina agradeciendo la asistencia de todas las
Corporaciones y personas allí reunidas.
A las palabras del secretario de la “Liga” contestó con
otras, muy elocuentes, el alcalde accidental Sr. Mosquera
Caride.
Manifestó que se enorgullecía de ser en aquellos momentos el representante del pueblo de Orense, y que se honraba
grandemente asistiendo al homenaje que se estaba celebrando, con el que se paga –merced al entusiasmo de la
Liga– la deuda contraída con Valentín Lamas.
Añade que recibe el monumento y que hace entrega de él
al pueblo orensano, que sabrá conservarlo y admirarlo.
Agradece a todos la cooperación prestada al acto y
termina con un viva a Valentín Lamas Carvajal, que es contestado entusiásticamente por el público.
Inmediatamente se inició el regreso de la procesión cívica
al Ayuntamiento, en la misma forma que a la ida.
***

Portada do renacido O Tío Marcos da Portela do 31 de
maio de 1918, monográfico dedicado a Valentín Lamas
Carvajal con motivo da homenaxe dese día.
Con la Corporación iba el prelado de la diócesis Dr.
Iundaín, el gobernador civil, Sr. Villar y el teniente coronel Sr.
Armesto, que representaba al gobernador militar de la plaza.
Indistintamente seguían las comisiones e invitados que a
continuación anotamos:
Por la Diputación provincial, los señores Pérez Romero y
Fuentes; por la Cámara de Comercio, el Sr. Villanueva; por
la “Liga” los Sres. Rivas Martínez, Magdalena, Ameijeiras,
Carballo y Fernández; por el Instituto, los catedráticos Sres.
Padilla, Bouzo y Soria; por el Seminario Conciliar , Los Srs.
Legísima y Oidan; por la Real Academia Gallega, los Sres.
Macías y Alonso. Este último llevaba además, la representación de la “Asociación de la Prensa orensana”.
Por la Escuela Normal de maestros, el Sr. Amor; por la
familia de Valentín Lamas, el Sr. Biempica; por el “Liceo” los
señores Junquera, Daviña y García Novoa; por la “Artística”,
el Sr. Panero; por el “Club” el Sr. Serantes; por el Círculo
Tradicionalista, el Sr. Ginzo Soto; por el Diario de Orense, el
Sr. García Losada; por El Defensor Gallego, el Sr. Docampo;

El Sr. Losada Diéguez recibió de La Coruña el telegrama
siguiente:
“Irmandade Fala, Coruña, cada vez máis forte e rexa,
prégalle representantes na inauguración do moimento o gran
Lamas Carvajal. Saude os irmáns ourensanos. ¡Terra a nosa!
– Peña Novo, Valcárcel, Docampo”.
***
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También el almacenista Sr. Junquera asistió a dicho acto
ostentando la representación de la Liga Popular, Comité
Regionalista y “Airiños d’a Terra” de Ferrol.

Ao día seguinte, 2 de xuño, Rosina Sánchez, viúva
de Lamas expresa no mesmo xornal, o seu agradecemento polas actividades organizadas, e aparece como
mantedora familiar da memoria, cousa que sabemos
exerceu ata os seus últimos días, xa en 1940.
DESPUES DEL HOMENAJE A LAMAS CARVAJAL
TESTIMONIO DE GRATITUD
Sr. Director de LA REGIÓN.
Muy señor mío y distinguido amigo: Ruego á usted que,
desde las columnas de su periódico me permita hacer público
mi ferviente reconocimiento á Orense, que ha correspondido
en el día de ayer al cariño que le tenía mi inolvidable esposo
(que Dios tenga en Gloria), dedicando á su memoria un
recuerdo que, si de justicia le llaman, tiene para mí y para mis
hijos, más mérito por el afecto popular que encierra.
En el ocaso ya de mi vida siento hoy las emociones más
intensas al recordar los episodios en que el llorado compañero de mi existencia exteriorizaba su amor á Galicia y á
Orense. Cuando redactaba sus versos con ternuras para sus
gallegos, para sus vecinos, olvidaba todo motivo de tristeza
propia y trasladaba su alma entera á la región de sus sueños y al pueblo donde tuvo cuna y tumba, que le dedica
en este día rendido homenaje, colocando su busco en el
jardín de Posío, lugar preferido por mi entrañable esposo
para los paseos de descanso y tregua en sus constante y
penosa labor.
Gratitud eterna conservaré para los señores que constituyen la LIGA DE AMIGOS en este año, iniciadores y fomentadores de este monumento: para las dignísimas autoridades
y representaciones de sociedades que supieron con sus
presencia dar realce al homenaje: para ilustres publicistas,
escritores y periodistas que le tributaron el aplauso de su intelectualidad, y de un modo especial para este pueblo, del cual
me considero hija agradecida, y que así recuerda al poeta
que tanto le quería, cuya imagen repetirá en el jardín, con el
silencio de los espíritus, las estrofas de sus cantares, tal vez
concebidos en aquel mismo, y de entre los cuales dedico en
su nombre á Orense y á Galicia, como final de esta carta de
gratitud, aquél que dice:

Busto de Lamas Carvajal da autoría de Daniel Piñeiro
inaugurado en 1918 na cima do Posío, nun lugar
escollido pola súa dona, dona Rosina Sánchez.

¡Solo mirando á su pueblo y á su hogar encontraba luz
mi muerto querido!...
ROSINA SÁNCHEZ
Viuda de Lamas Carvajal

A revista Vida Gallega no seu número 110 de 15 de
xullo, fíxose eco gráfico da inauguración do monumento e publicou unha foto do monumento no seu
emprazamento da parte superior do Posío –lugar
escollido por dona Rosina– e no número seguinte, o
reproducido retrato de Luís Fernández Xesta.

Non sei qu’encantamento,
qu’amor, que poesía
ten iste chau garrido,
a terra onde nacín;
nas alboradas ledas,
n-as noites e no día
terás sempre feitizos
grorias e luz pra min.

IV. O SEU NOME A UNHA RÚA, 1925
En 1909, o 24 de xullo vaise solicitar o nome de
Curros Enríquez para a rúa que hoxe leva o nome de
Lamas Carvajal. A acta do concello dese día recolle:
15
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Instituto... y de acuerdo con lo tratado
verbalmente con la Alcaldía habían
quedado colocadas en las entradas de
la referida vía dos lápidas fundidas
en bronce con el nombre de la calle y
el busto del poeta, obra de los talleres
del oficiante que además ofrece gratuitamente a la corporación”, segundo se
recolle textualmente nas actas.
Así tamén o oito de xuño de 1925 o pleno
do concello “A propuesta del Sr. Añel se
acordó asistir corporativamente a la
procesión cívica que se celebrará para
la colocación y descubrimiento de las lápidas que
darán los nombres a dos calles de la ciudad de los
insignes vates orensanos Lamas Carvajal y Curros
Enriquez, y el de Avenida de la Habana a otra
nueva vía”.

Placa da Rúa que lle dá nome desde 1925.

“El Sr. Rodríguez recuerda los homenajes que todas
las provincias gallegas han dedicado al malogrado
poeta regional Curros Enríquez a los que también
cooperó esta corporación y pide que para honrar
su memoria de un modo ostensible e imperecedero se dé a la Calle del Instituto el nombre del
eximio vate”. Nesta mesma sesión outro concelleiro,
Sr. Feijoo Rivera solicita tamén para Lamas Carvajal
outra rúa da cidade. O alcalde lembra os problemas
legais que hai para a modificación dos nomes das
rúas e desvíao á comisión de xardíns e rotulacións
quen non debeu considerar o tema de forma positiva
porque seis anos despois, insístese perante a corporación municipal na súa conveniencia.

Os actos levados a cabo a tal fin, o día 16 de xuño
de 1925, están contados polo miúdo no xornal La
Región do día 18 de xuño de 1925, que seguimos.
Ese día, nun acto “solemne, conmovedor e extraordinariamente concurrido”, formouse unha comitiva coas autoridades todas –estamos na época da
Ditadura de Primo de Rivera– e as forzas sociais e
culturais na Praza Maior. Trasladáronse logo, coa
banda de música diante, ao cruzamento da hoxe Av.
da Habana e Curros Enríquez. Alí o alcade Sr. Bobillo
“levantó las banderas que cubrían los rótulos,
tocando a continuación la música los himnos
cubano y gallego que fueron muy aplaudidos”.
Despois, o Sr. Alfonso Carballo pronunciou un reivindicativo discurso sobre a figura de Curros, para
a continuación dirixirse a comitiva toda pola rúa do
Paseo –daquela Vicente Pérez e Paz Nóvoa– “hasta
el cruce de esta con la de San Miguel, en cuya
esquina estaba colocada la lápida que da el nombre de Lamas Carvajal a la del Instituto”.

Segundo información proporcionada polo Sr. Alfonso
Carballo Rey, no seu artigo do 31 de maio de 1918 n’
O Tío Marcos d’a Portela, o concelleiro, Sr. Arturo
Fernández Magdalena, insistira no a no 1915 sobre o
tema, pero, polo que parece, tampouco con demasiado éxito, pois haberá que agardar outros oito anos a
que se vexan bautizadas rúas cos nomes de entrambos
vates ourensáns, aproveitando para o mesmo un acto
no que tamén se lle impón nome á actual Avenida da
Habana, a requirimento dos galegos alá emigrandos.
En xuño de 1925, o industrial don Manuel Malingre
Ludeña, dono da fundición que leva o seu apelido
belga e casado cunha filla do poeta, envía unha carta
ó concello “en la que participa que habiendose
acordado honrar la memoria del insigne vate
Lamas Carvajal dando su nombre a la calle del

Certamente o nome de “Calle del Instituto” que levaba
a antiga Rúa Nova estaba obsoleto, pois a presenza do
instituto de ensino secundario no antigo seminario
de San Fernando só fora entre a década dos corenta
16
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A rúa que leva o nome de
Valentín Lamas Carvajal.

e dos noventa do século
XIX, en que se edificou o
chamado hoxe IES Otero
Pedrayo, nas veciñanzas
do Xardín do Posío. Pero
sigamos co desenvolvemento dos actos nesa
esquina Lamas Carvajal
– San Miguel, onde estaba pois, unha das dúas placas
fundidas por Malingre en homenaxe do seu sogro,
hoxe desaparecida.

El acto de anteayer por su espontaneidad revela la cultura
del pueblo orensano y la nobleza de sus sentimientos.

Allí dirigidos por el director de la música municipal, Sr.
Bragado, cantaron juntos el Himno gallego los coros “De
Ruada” y “Os Enxebres” que despertaron el entusiasmo del
público.
Descubierta la lápida por el alcalde, hizo uso de la
palabra nuestro director D. Marcial Ginzo Soto, en nombre
de la Asociación de la Prensa quien puso de relieve la
extraordinaria significación de aquel acto en honor del gran
poeta orensano, precisamente en días de cruel materialismo,
cuando parece que todas las idealidades han sucumbido
ante el grosero egoísmo de la humanidad.
Añade que no elogia los méritos del poeta Lamas Carvajal,
porque no lo necesita quien ha hecho sus versos encarnación
del espíritu y de las virtudes raciales, cuyo nombre, al ser evocado, levantaba en masa a todo un pueblo para rendirle un
homenaje que demuestra cuán profundo palpita en Orense el
amor a su tierra y a sus hombres.
Al acto del descubrimiento de ambas lápidas asistieron la
señora viuda de Lamas Carvajal Doña Rosina Sánchez, sus
nietos y su hijo político D. Manuel Malingre.
También asistió la ilustre poetisa Doña Filomena Dato
Muruais a la que acompañaban las señoritas Blanca Calvo
y María Amor, quienes por ser concejales, formaban en la
Corporación Municipal.
Descubierta la lápida a Lamas Carvajal, la manifestación
continuó por las calles del Progreso y Pereira hasta la Plaza
Mayor donde los coros gallegos entonaron varios cantos
regionales.

Desde Madrid, o presidente do Centro de Galicia,
Basilio Álvarez –quen indirectamente tanto lle debe
a Lamas por ter botado os alicerces da sensibilidade
agrarista– felicita á corporación por partida dobre,
polos nomes de Curros e Lamas, e pola lembranza á
capital cubana.

V. OS ACTOS DO CENTENARIO DO
NACEMENTO, 1949
Con motivo do centenario do nacemento do poeta,
vanse celebrar numerosos actos en Galicia e na
emigración, principalmente en Ourense e Buenos
Aires. Os actos da cidade natal, estarán fondamente
condicionados polas circunstancias políticas da
época. A guerra había dez anos que rematara, pero
a paz definitiva era difícil. Os días 18 de marzo e
seguintes deste 1949 Ourense resultaba convulsionado por unhas das últimas accións da guerrilla
na propia cidade a resultas da cal son capturados
Manuel Novoa, Camilo Dios, Antonio López e morre
o xefe do grupo, o ferrolán Saavedra, cando estaba
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sorpresa de la gente sensata cantaron “Cara al sol” y dieron
los gritos. En fin, todos quedamos en lo nuestro.

sendo bombardeada a casa onde se refuxiara nas
proximidades do Cuartel de San Francisco.

Para a valoración destas palabras no seu contexto
preciso e sobre o desenvolvemento dos actos naquela
altura, temos a información de prensa local (La
Región, que tivo un destacado papel na organización destes e da maioria dos actos de memoria ao
poeta) e un opúsculo de cincuenta e unha páxinas,
titulado Centenario de Lamas Carvajal. Memoria
de los trabajos preliminares y actos conmemorativos por el secretario de la comisión D. Alfonso
Vázquez Martínez, publicado en Ourense en 1951
na imprenta e papelería Otero. Curiosamente, moitas das informacións da prensa e das referencias dos
actos no libriño de Vázquez Martínez coinciden case
exactamente na redaccion, como se fosen crónicas
mandadas polo propio secretario da Comisión á
prensa, pero outras, sobre todo a relación final dos
actos do día 11, sepáranse bastante, dunha forma
significativa e que non cremos casual.

As minorías culturais galeguistas do interior e
–tamén do exterior, como coñecemos polas cartas de
Castelao– queríanse desmarcar desta opción de resistencia armada, que consideraban absolutamente inviable. Trataban os do interior, de xogar ao posibilismo
dentro do novo marco estabilizado. Lembremos as
colaboracións aparecidas ao redor do xornal compostelán “La Noche”, desde 1947, ano do primeiro libro
de poesía da posguerra, Cómaros Verdes, de Aquilino
Iglesia Alvariño, e ano do comezo das emisións culturais da BBC de Londres en galego. Lembremos tamén
que neste ano centenario de 1949, nace a colección
Benito Soto de poesía en Pontevedra, Xistral en
Lugo, Monterrey en Vigo, e que se están poñendo os
chanzos para a fundación da editorial Galaxia e que
nacerá tamén Bibliófilos Gallegos. Lembremos tamén
que Otero, ocupa de novo a súa cátedra do instituto,
desde setembro de 1948, despois, seica, dos bos informes do embaixador sobre a súa viaxe a Buenos Aires
en 1947. Superada a primeira fase da posguerra, están
en vías de retomar o traballo cultural que proxectarán organicamente desde 1950 a través de Galaxia.
Cremos que o éxito desta xornada de exaltación de
Valentín Lamas Carvajal debeu contribuír a afirmar
na conciencia de algúns que este tipo de traballo era
posible, conveniente, útil e necesario.

Pola súa banda, os actos celebrados en Buenos
Aires, supuxeron un intento de celebración “libre”
non condicionado polas circunstancias políticas de
España, pero no fondo, foron bastante semellantes
e mesmo se produciron coincidencias entrambos.
Senllas inauguracións de bustos, senllos concursos
literarios, senllos ciclos de conferencias, senllos
actos en teatros, senllos premios desertos... Para a
información dos actos de Buenos Aires, son claves
os xornais Opinión Gallega, órgano do Centro
Orensano –promotor dos actos– e A Nosa Terra,
voceiro dos galeguistas nucleados tamén, ao redor da
Irmandade Galega e do Centro Orensano.

Os actos de Ourense pasaron á historia cultural
recente por seren o lugar onde por primeira vez se
utilizou o galego nun acto público e diante de autoridades despois da guerra civil, e polas repercusións
isto tivo. Carlos Casares na súa biografía de Otero
primeiro, Xesús Alonso Montero na prensa despois
e Xoán Manuel Salgado, nun artigo monográfico,
por último, falaron do incidente que mesmo relata
o propio Otero Pedrayo nunha carta exhumada,
parcialmente, por Xesús Alonso Montero, onde o
patriarca lle conta a Manuel Casás, presidente da Real
Academia Galega, o desenvolvemento do acto:

1) ACTOS EN OURENSE
O trinta de xaneiro de 1949 reúnense no Liceo de
Ourense un grupo e persoas que serán as promotoras da Comisión “Pro Centenario de Valentín Lamas
Carvajal”. Eran elas, José Fernández Gallego, Delegado
de Educación Popular e inspector de ensino, Juan Saco
Maureso, Director do Instituto Nacional de Enseñanza
Media, Joaquín Saura Falomir, catedrático de lingua e

Por la tarde hablé en gallego ante el nuevo monumento
en el Posío. El gobernador y el Ayuntamiento falangista tascaban el freno. Era de perro de presa con carranca la cara
del pretor. Para resarcirse, al final inoportunamente y con
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literatura españolas que representaba
á “Agrupación Posío, arte y letras”,
José Rodríguez García, concelleiro, en
representación do Concello, Daniel
González, en representación da Coral
de Ruada, Isidoro Guede, en representación de La Región, Alfonso Carballo
Rey, avogado –e que xa estivera na
comisión do ano 1918–, Constantino
Añel, Antonio García Novoa e Alfonso
Vázquez Martínez, galeguista que
fora membro do SEG, e que exercía
daquela como catedrático de Historia
no Instituto da cidade.
Intervención de Otero Pedrayo no acto de homenaxe a Valentín Lamas
no Teatro Avenida, o 11 de novembro de 1949.

Nas reunións seguintes, para formalizar oficialmente a Comisión,
incluíronse nominalmente os cargos políticos
(Eduardo Valencia, presidente por ser alcalde; Arturo
Pérez Serantes, vicepresidente, por ser presidente da
Deputación), integráronse como familiares dous
netos do autor (Manuel e Arturo Malingre Lamas),
ao tempo que incluían os presidentes das sociedades
locais “El Club”, Liceo Recreo Orensano e a Cámara
de Comercio –como por certo xa se fixera en 1918– e
se recadaba a colaboración dos ourensáns emigrados. En concreto enviáronse cartas a Centro Gallego
e Centro Orensano de Buenos Aires; Centro Gallego
de Montevideo, Centro Gallego e Unión Orensana
da Habana, Casa de España en Nova York, e Centros
Gallegos de Madrid e Barcelona. O texto, segundo
o reproducido por Vázquez Martínez, sinalaba que
“nuestros hermanos que por avatares de la vida
se encuentran lejos de nosotros en tierras hijas de
la Madre Patria, y unidos societariamente para
mantener vivo el sagrado latir del amor a Galicia,
no pueden permanecer al margen de tal fecha histórica y queremos que ese día lata al unísono el
corazón de los gallegos que viven bajo su hermoso
cielo, y los que viven con el recuerdo perenne del
mismo, honrando con idéntico entusiasmo a sus
grandes hombres”.

que lle supón numerosas acusacións de traizón por
parte dos elementos máis politizados da colectividade– contesta entusiasmado e envía 1.000 pesetas
como dotación para un premio do concurso literario
que se organizará en Ourense.
A Unión Orensana da Habana, crea, xunto co Centro
Gallego, unha comisión ad hoc para remitir axuda
aos actos de Ourense, enviando, en breve, 5.735
pesetas; a metade das dúas sociedades e a outra
metade de achegas particulares.
Os demais non contestaron. Especialmente significativa é a ausencia de colaboración explícita do Centro
Orensano de Buenos Aires, dominado daquela polos
galeguistas, demócratas e republicanos da Irmandade
Galega e preocupados sobre todo, pola saúde do seu
dirixinte Castelao, que estaba nos últimos meses da
súa longa enfermidade.
Tamén se solicitou a colaboración da administración
–Concello e Deputación– e doutros organismos como
o Instituto Nacional de Enseñanza Media, a sociedade
“El Club”, o Liceo e a Cámara de Comercio, e responderon todos afirmativamente con diversas cantidades.

A resposta foi, loxicamente, desigual. O Centro
Gallego de Buenos Aires, en pleno proceso de normalización de relacións coa embaixada española –o

Unha Comisión estudou logo a celebración dun certame literario, e encargouse aos señores Fernández
Gallego y Vázquez Martínez a súa concreción.
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Tamén se acordou a elaboración por parte dos talleres Malingre dunha placa destinada á fachada de La
Región, na antiga Rúa de Alba, no mesmo lugar onde
se editara “El Eco” no que tanto traballara Lamas, e
vivenda do propio autor.

por Juan Saco Maureso, Florentino López Alonso
Cuevillas, Vicente Risco, Jesús Ferro Couselo,
Joaquín Saura Falomir, e Alfonso Vázquez Martínez,
que entenderon dos premios literarios e históricos,
e polos xornalistas de La Región Isidoro Guede,
Julio Gimeno e Alejandro López Outeiriño que se
encargaron dos quinto e sexto, premios a artigos
aparecidos en xornais.

En agosto de 1949 acordouse tamén a realización
dun monumento que viñese substituír ao busto de
Piñeiro de 1918, considerado escaso e pobre xa desde
o momento, e que consistiría nun grupo escultórico
formado por dúas figuras de granito representando
unha “Moza Gallega” e o “Tío Marcos d’a Portela”, que
labraría Antonio Failde Gago, a integrar nun conxunto
arquitectónico proxectado polos Srs. Rodriguez Sanz
–arquitecto municipal– y Alejandro Rodríguez Veiras
–aparellador municipal– e que estaría coroado polo
busto de ao escultor ourensán Pascual fundido por
Malingre e que se encontraba xa depositado no
Concello de Ourense desde había anos.

A comisón acordou tamén organizar os actos o día
11 de novembro –por ser o día de San Martiño– e
convidar a Otero Pedrayo para o descubrimento do
novo monumento, e ao sr. Alfonso Carballo Rey para
o descubrimento da placa de La Región.
Concretado o ciclo de conferencias, convidaron
orixinalmente aos seguintes señores: Armando
Cotarelo Valledor, José Filgueira Valverde, Aquilino
Iglesia Alvariño, José Luís Varela, Dionisio Gamallo
Fierros. Porén, Cotarelo, Iglesia e Varela, non puideron concorrer aos actos por circunstancias persoais
e foron substituídos por Celso Emilio Ferreiro e José
Luís López Cid.

O certame literario, publicitado na prensa e radio,
tiña os seguintes temas e premios:
Primeiro premio, 5.000 pesetas, Estudio bio-bibliográfico del poeta V.Lamas Carvajal
Segundo premio, 1.000 pesetas, Influencia de Lamas
Carvajal en la literatura gallega.
Terceiro premio, 1.000 pesetas, Carvajal como
periodista.
Cuarto premio, 1.000 pesetas, Carvajal visto por la
crítica literaria
Quinto e sexto premios, 500 pesetas cada un, aos
dous mellores artigos publicados na prensa rexional o
mes de agosto, que estude ao poeta, Lamas Carvajal.
Séptimo premio, 500 pesetas¸ Vida económica de
Orense en los últimos cincuenta años.

En definitiva, os actos, tal e como se celebraron,
foron os seguintes:
Día 3 de novembro, ás 11 misa na Trindade.
Día 6, descubrimento da placa no edificio de La
Región. Falou Alfonso Carballo Rey, quen o debeu
facer no próximo Teatro Losada pola chuvia que caía.
Día 7. Ramón Otero Pedrayo abre, no paraninfo do
Instituto, o ciclo de conferencias presentando ao
académico José Fernando Filgueira Valverde quen
diserta sobre “La lírica gallega en el siglo XIX”. Na
mesa, Eduardo Valencia, alcalde; Rosina Lamas, filla
do autor; e o director do Instituto.

Os premios entregaríanse o día 11 de novembro
de 1949 nunha velada literaria a celebrar no teatro
Avenida de Ourense, para a cal a comisión convidou ao Ministro de Educación a que presidise o
acto ou delegase no ourensán Eugenio Montes, á
sazón Director do Instituto Español en Lisboa. (O
ministro, tal vez estrañado porque mesmo lle propuxeran substituto, mandou un telegrama e delegou no gobernado civil). O xurado estivo integrado

Polo dito en La Región ao día seguinte, intuímos
que a presentación de Otero serviu para que o
público ourensán lle tributase unha clara homenaxe de simpatía que, dalgún xeito, era tamén unha
difusa homenaxe ao galeguismo co que se intuía ía
falar. Di textualmente:
Hizo la presentación del conferenciante, don Ramón
Otero Pedrayo que, al levantarse a hablar, fué acogido con
una ovación que duró largo rato. Hecho el silencio el señor
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Inauguración do
monumento a
Lamas Carvajal no
Posío, a tarde do
11 de novembro de
1949 na esquina
sudoeste. No uso da
palabra, Alfonso
Vázquez Martínez,
entregando ao
concello
o monumento de
Pascual (busto)
Failde (figuras) e
Veiras (deseño do
conxunto).

Otero Pedrayo, con frases bellísimas, de una emoción que
contagió al auditorio, presentó al señor Filgueira Valverde,
destacando la magnífica obra que viene realizando en sus
trabajos de investigación.
Los aplausos dedicados a la estupenda presentación
se fundieron con los que acogían al conferenciante, quien
comienza diciendo que el azoramiento que le produce el
hablar después de la magnífica página oratoria de Otero
Pedrayo, el alzar su voz de discípulo en esta sala donde
vibra aún el eco de tantas palabras magistrales, lo da por
compensado con el placer de haberle escuchado y de
verse aquí, entre este público y en este ambiente cordial
de Orense, pueblo de dos grandes virtudes: la fidelidad al
magisterio de sus hombres sobresalientes que ha tenido la
fortuna de ver siempre ininterrumpido porque Orense tiene
siempre hombres para todos los momentos y la exquisita
cordialidad de que siempre da muestras evidentes...

Día 11. Atención especial da prensa. Faro de
Vigo publica un extra dedicado a San Martiño e
a Lamas. El Pueblo Gallego, Ideal Gallego, La
Voz de Galicia, La Noche, El Correo Gallego,
El Progreso e La Región, publican multitude
de artigos, de Risco, Cuevillas, etc. e entre eles,
en galego, “Cen anos xa” de José Díaz Jácome,
e “Coitas de emigración de Lamas Carvajal” de
Enrique Chao Espina.
Os actos festivos na cidade do día 11 de novembro
comezan co pasarrúas dos gaiteiros de Entrimo e
dos do Rexemento Zamora 8 actuando xuntos “con
melodías gallegas que dejaron oír sus sones en las
principales calles y plazas”.

Día 8. Vicente Risco presenta a Celso Emilio Ferreiro,
no Liceo de Ourense; falará sobre “Apuntes para una
biografía de Curros Enríquez”, de quen xa estaba a
preparar a biografía.

O acto do Teatro Avenida comezou ás doce horas cun
escenario cheo de autoridades (gobernador civil, Sr.
Vicente Muñoz Calero; alcalde, Eduardo Valencia;
Presidente da deputación, Sr. Arturo Pérez Serantes,
etc. Comezou o acto coa lectura resumida da memoria da Comisión Organizadora da Homenaxe lida polo
secretario, o galeguista Afonso Vázquez Martínez
quen fixo unha peza de claro compromiso coa historia como se deixa de ver na escolma da súa palabra
recollida na memoria por el publicada:

Día 9. José Luís López Cid fala sobre “El poeta Bravo
de Velasco, canónigo orensano”,
Día 10. Alfonso Vázquez Martínez, presenta a Dionisio
Gamallo Fierros quen falará sobre “La gaita y el gaitero en la poesía de Lamas Carvajal”.
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Nova localización
do monumento a Lamas
no Posío, na esquina
noroeste.

en esclarecidos nombres, que
son gloria y honra del pueblo
que los vio nacer.

Porén, a prensa do día 12,
salienta a parte máis oficialista e insulsa das súas
palabras
El acto comenzó con la
lectura por el Sr. Vázquez
Martínez, como secretario
general de la Comisión organizadora del centenario, de
la memoria de lo realizado.
Destaca en ella la labor llevada a cabo, la colaboración
prestada por el Ayuntamiento,
Diputación y entidades diversas
así como los Centros gallegos
de la Habana y Buenos Aires y
el Centro Gallego de Madrid,
quien organizó una velada por
radio, que resultó magnífica.

A continuación procédese á
lectura das actas dos xurados dos concursos convocados ao efecto con resultados ben curiosos, para os
nosos días.

Busto do escultor Pascual

Detalle central do conxunto
escultórico do Xardín do Posío

Orense vive estos días horas de honda espiritualidad.
Orense es un pueblo que pese a las circunstancias duras y
difíciles de los momentos presentes no olvida su tradición
espiritual, su raigambre de vida cultural, su preocupación por
el cultivo de las ciencias y de las letras, y enaltece las figuras
insignes de sus hombres, recordándoles por calles y plazas a
todas las generaciones, con lápidas conmemorativas y actos
de recordación y monumentos tallados, ya en el duro granito,
ya fundidos en el duro bronce, y en todas las épocas, en
esta ciudad, tierra en que las ciencias del espíritu dominaron

O primeiro premio, de cinco mil pesetas, ao estudo
bio-bibliográfico sobre Lamas Carvajal, vai recaer,
nin máis nin menos, no promotor da Comisión
Organizadora dos actos, o inspector de ensino
e Delegado de Educación, don José Fernández
Gallego quen se presenta co lema “Primus et summus poeta Deus”. No seu descargo diremos que,
non embargantes a súa posición, a súa é, indubi22
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El Dr. Otero Pedrayo, con su acostumbrada oratoria, plena
de erudición, ciencia y magnífica dicción, clara exposición
y profundidad de estudio, desarrolla magistralmente todo el
proceso histórico y literario de Galicia, con preferencia los
últimos tiempos, haciendo paralelos con las grandes figuras,
no sólo nacionales, sino universales.

dablemente, a máis completa e documentada biografía de Lamas ata o momento presente. Pola súa
calidade, o xurado outórgalle un accésit de 2.500
pesetas a outro traballo do profesor Gamallo Fierros
–baixo o lema “Olor de la tierra”–, quen o día anterior pronunciara unha aplaudida conferencia, convidado pola comisión organizadora, sobre a gaita e
o gaiteiro en Lamas.

...
Todo el desarrollo del este brillante discurso fué un continuado canto lírico al paisaje, al hombre, a Galicia, a las
grandes figuras gallegas de talla universal, con un derroche
de conocimientos profundo, con el ropaje de bellas imágenes
literarias.

A maioría dos outros premios foron un fiasco. Non
houbo presentados ao premio 2º (Influencia de
Lamas Carvajal en la literatura gallega), nin ao 3º
(Lamas Carvajal como periodista), nin ao 7º (Vida
económica en Orense en los últimos cincuenta
años). Presentouse un só traballo ao premio 4º (1000
pesetas, Lamas Carvajal visto por la crítica literaria)
que recibiu, non o premio, pero si un accesit de
750 pesetas, para o seu autor, Francisco Fernández
del Riego, que utilizou o pseudónimo de Salvador
Lorenzana.

Máis alá das valoracións que se deixan ver do discurso, está a identidade de actos relatados. En ambas
fontes, indícasenos:
Se pregunta –Otero– qué es lo que puede hacer en este
momento en homenaje del poeta Lamas Carvajal. Quizá
–dice– sería mejor el silencio, la oración, la ofrenda de rosas.
Pero hemos de recordarle. Y a Lamas Carvajal no puede
recordársele solo, hay que poner a su lado formando parte
del cortejo de iluminados a Nicomedes Pastor Díaz, a Pondal,
a Rosalía de Castro, a Curros Enríquez...

Os premios 5º e 6º, (500 pesetas) decididos polos
xornalistas Isidoro Guede, Julio V. Gimeno y
Alejandro L. Outeiriño, foron outorgados a Carlos
Rivero e José Luís López Cid, polos seus artigos
en La Región titulados “Los humildes en la poesía
de Lamas Carvajal” y “Las imágenes en la poesía
de Lamas Carvajal”, respectivamente. Houbo un
accésit de 300 pesetas para o traballo “Sentido y
elocuencia de la obra de Lamas Carvajal” de Celso
Collazo de Vigo.

Aquí, segundo o relatado a Carlos Casares por un
compoñente da Comisión –Isidoro Guede– e por
outro asistente ao acto –Leuter Salgado–, Otero
incluiu a Castelao na nómina do “cortejo de iluminados”, o que seica non sentaría ben ás autoridades
presentes no acto.
O acto da mañá remata coa actuación da Coral de
Ruada baixo a dirección de D. Daniel González
Rodríguez, que interpretou as pezas populares
“Foliada de Cortegada, Alalá de Randín, Pandeirada
de Pardreda, e Foliada de Amoeiro, e como música
polifónica, “Os teus ollos” de J.Castro Chané, “Cantiga
de Pontevedra” de P. Luís Mª Fernández e “Canto de
berce” do propio director da Coral.

A seguir, logo da lectura das actas, falou Otero
Pedrayo, e incluso na prensa se deixa ver unha
crítica ao estilo oratorio de Otero, quen actuaba en
substitución de Manuel Casás, presidente da Real
Academia Galega que non pode, por razóns de saúde,
asistir ao acto.
La pieza oratoria del Sr. Otero Pedrayo es dificilísima de
seguir, no obstante la vigilante atención del cronista. Como
siempre ocurre con él, una cascada de imágenes, de bellas
frases engarzadas a lo largo de la disertación dificultan
seguir rectamente la línea del discurso.

O polémico acto do Posío pola tarde reuniu de novo ás
autoridades, gobernador, presidente da Deputación,
Delegado de Traballo, de Educación Popular –e gañador do primeiro premio– Delgado da Asociación
iniciadora da Real Academia Gallega da Habana, Sr.
Enrique Silva Uzal, dona Rosina Lamas, filla do poeta,
e corporación municipal baixo mazas.

As palabras de Otero no mesmo acto son lembradas de
forma moi distinta polo seu amigo Vázquez Martínez
23
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O monumento, realizado por Antonio Failde Gago,
integra o busto de Pascual fundido en Malingre
había anos, e que estivera depositado no concello
e pola mañá estivera en lugar destacado no Teatro
Avenida. A composición situada na parte suroccidental do Xardín, no lugar coñecido como “A rosaleda”,
foi entregada por Alfonso Vázquez Martínez, como
secretario da comisión, ás autoridades municipais,
cunhas palabras que finalizaron:

miúdo no seu taller durante a realización das figuras–
e dos señores Veiras –polo monumento– e Vázquez
Martínez, pola organización dos actos.
Despois da recepción do monumento por parte do
alcalde, prodúcese o incidente de que fala Otero
na carta a Casás. Porén, a prensa, pasa case cómicamente por riba do mesmo:
La Banda Municipal interpretó los Himnos del Movimiento
y Nacional y seguidamente actuó el coro “Os enxebres da
Troya” que interpretó varias canciones muy aplaudidas. Tres
parejas bailaron, sucesivamente, la muiñeira, y nuevamente
interviene el coro, que cosecha nuevas ovaciones (“con sus
cantos y alalás”, engade Vázquez Martinez).
Terminada esta actuación, las autoridades abandonan el
jardín, dándose por terminados los actos.

Reciba, pues, Orense, por mi pobre decir, este monumento que la Comisión organizadora entrega a la ciudad
en la persona de su dignísimo alcalde, y sean estas piedras
de duro granito, arrancadas del campo gallego que tanto
amó el poeta, testigos perennes de cómo Orense, fiel a su
traición e historia y mantenedor de una recia y firme espiritualidad, lega a la posteridad, una prueba firme como el
granito, de cómo se enaltecen las figuras de sus ilustres y
esclarecidos hijos.

Así pois, cremos que o feito de que o gobernador, Sr.
Vicente Muñoz Calero, fixese que se tocase o Cara al
Sol “y se diesen los gritos” como sinalou Otero, foi simplemente unha mostra de rabia e impotencia, un ridículo buscado pola man, ante uns actos capitalizados
pola sensatez e aquel galeguismo posibilista e señorito
que representaría a persoas destacadas intelectualmente na sociedade ourensá desde o ensino, investigación, literatura, arte, etc. (Otero, Risco, Cuevillas,
Ferro Couselo, Vázquez Martínez, Failde Gago, etc. e
incluso desde o mundo societario do Liceo, el Club...)
e mesmo desde as proximidades ao exercicio dun
poder nas administracións que ía afrouxando os compromisos políticos máis duros (Filgueira Valverde,
Fernández Gallego, Eduardo Valencia...). Os galeguistas, sen dúbida, gañaran. Fixeran o acto que querían,
con ampla repercusión popular, integrando a moitas
sensibilidades, integrando á maioría da sociedade
civil, e sen que o Movimiento ou a Falanxe aparecesen
por ningún lado. Só no ridículo final.

A prensa recolle o primeiro discurso en galego de
Otero desde a fin da guerra con estas palabras:
Seguidamente habla don Ramón Otero Pedrayo que
lo hace en gallego. Comienza haciendo una evocación
preciosa del día de San Martín, en que este homenaje se
celebra. De este día de San Martín que surge entre el vino y
las castañas: que está iluminado por el toque jubiloso de las
campanas de la Catedral.
Por este jardín, donde ahora se levante el monumento,
paseó Lamas Carvajal sus oscuras soledades: en este jardín, que es hogar ciudadano, de los niños y de los viejos;
donde se enfrentan con las primeras ideas los adolescentes
y los viejos filosofan instrumentando elegías de despedidas
y recuerdos. Lamas amó este jardín, como amó la lengua
gallega, lengua noble en que el Rey Sabio cantó a Nuestra
Señora. Muchas cosas, aun las más sólidamente afincadas,
(“afirmadas” di Vázquez Martínez), pasan y desaparecen
con el tiempo; pero la poesía gallega vive y perdura a través de los vates que han dado valor universal a la lírica de
nuestra tierra.
Piedra de Galicia y bronce eterno, en este monumento
queda la expresión de gratitud de un pueblo. Felicitamos a
sus autores, que han realizado esas dos figuras simbólicas del
Tío Marcos y la Rapaza.

O propio Vázquez Martinez, segue dando a información posterior do acto, xa despois da marcha das
autoridades enfadadas, –do gobernador, sobre todo–,
nesta liña de éxito popular da convocatoria.

Logo o alcalde, o Sr. Eduardo Valencia, dirixe unhas
sensatas palabras de agradecemento á filla de Lamas,
Rosina, aos organismos oficiais, aos conferenciantes
e á comisión organizadora, e destaca especialmente
o traballo do seu amigo Failde –a quen visitaba a

El numerosísimo publico que llenaba ampliamente los
Jardines del Posío se asoció con alegría y entusiasmo a todos
los actos con alto espíritu y fina sensibilidad. En el marco del
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Maruxa Boga e Fernando
Iglesias “Tacholas” recitando
o poema costumista “O atallo”
no acto de inauguración
do busto de Lamas Carvajal,
obra de Domingo Mazas,
o día 31 de outubro de 1949
no Centro Ourensán
de Buenos Aires.

Posío se escuchó durante la tarde un magnífico concierto de
la Banda Municipal de Orense que, dirigida por su competente Director Sr. Iglesias Bragado, interpretó exclusivamente
música gallega de modo muy acertado y los gaiteros de
Entrimo y las gaitas del Regimiento tocaron alegres muiñeiras y ribeiranas que se bailaron en la explanada del paseo
central del Posio.
Los montes y proximidades del jardín presentaban un
animado aspecto con los clásicos “magostos” que se autorizó
a celebrarlos en los alrededores, así como los que tradicionalmente se celebran en los cercanos parajes de Piñor,
Montealegre, Ervedelo, Rairo, etc., dando una nota alegre
de tradición, no obstante, como dice Pato Movilla en su artículo “El Magosto” publicado en el extraordinario del “Faro
de Vigo”se va perdiendo mucho el mito del castaño. A los
pies de la cruz de Montealegre, junto al pino y al “morogo”
anidan las nostalgias”.

Buenos Aires, el Centro Orensano, filial de aquel,
en la misma capital”, o que é, como sabemos,
radicalmente equivocado, pois non só non é filial
senón que ten unha historia totalmente diversa. O
Centro Gallego é unha mutua sanitaria e asistencial,
principalmente, e proclama unha permanente neutralidade política, o que non quere dicir que non
se posicione en favor da democracia, autonomía,
etc. O outro, o Centro Orensano foi, sobre todo, un
centro recreativo, social e cultural, que promoveu a
integración de entidades locais ourensáns antes de
desaparecer en 1979 integrado á súa vez, no Centro
Galicia, fusión dos provinciais. Naquela altura de
1949, o Centro Orensano era fondamente galeguista, “refuxio” do Consello de Galicia, Irmandade
Galega e de todo o grupo de Castelao mentres que
as agrupacións dominantes alternativamente no
Centro Gallego –“Celta” e “Galicia”– empezaban as
súas aproximacións á España oficial coa recepción
no Centro a unha representación do cruceiro español “Galicia”, xa en 1946, ou máis recentemente coa
recepción do embaixador no propio Centro, o 31 de
decembro de 1948.

2) OS ACTOS DE BUENOS AIRES
a) Unha convocatoria unitaria
A principios de 1949 a Comisión do centenario de
Ourense, reclama dos centros ourensáns e galegos
de América a atención ao seu proxecto de homenaxe. Pero dita comisión non estaba moi ao tanto
do tema pois na memoria publicada de Vázquez
Martínez chégase a incluír na enumeración de
colaboracións solicitadas “El Centro Gallego de

O caso é que as autoridades do Centro Gallego
que convidaran ao embaixador –da agrupación
“Galicia”– colaboran, como dixemos, coa Comisión
25
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de Homenaxe de Ourense co envío de 1000 pesetas para un premio, e o Centro Orensano promove
outras actividades diferentes xunto con outras asociacións da provincia de Ourense e coa colaboración
doutras entidades locais.

Con ello se ha querido complementar el concurso literario
organizado por la Comisión de Homenaje de Orense, en el
cual se advierte la falta de estos fundamentales aspectos de
la obra del insigne poeta, omisión que, sin duda, se debe a
la triste situación política que mantiene en Galicia el actual
régimen totalitario que pacede España”.

A primeira noticia que temos no xornal Opinión
Gallega do Centro Orensano está en relación coa comisión ourensá. Así, nun artigo titulado “Centenario
de Lamas Carvajal. Las sociedades orensanas de
Bnos. Aires lo celebrarán dignamente”, indícase,
indirectamente, que eles están seguindo o exemplo,
pero que tratarán de facer cousas distintas:

Esta “complementariedade” declarada, o ton comprensivo para cos organizadores de Ourense contrasta co editorial de Opinión Gallega do día 22 de
outubro de 1949, sen dúbida da autoría de Rodolfo
Prada que non precisa consensuar nada cos outros
membros da comisión interourensá para incluír no
seu periódico:

En Orense, su ciudad natal, se ha constituido una Comisión
de Homenaje que ha preparado un amplio programa para
celebrar su centenario. Se propone erigir un monumento a
Lamas Carvajal en los jardines del Posío y anuncia diversos
actos de homenaje además de haber organizado un concurso literario con importantes premios.

No 1º de novembro d-iste ano cumprirase o centeario
do nascimento do esgrevio poeta ourensán Valentín Lamas
Carvajalo.
Pol-a brilante laboura literaria, pol-a reza aición de xornalista posta sempre ao servizo dos intreses do pobo galego, e
de maneira especial adicada ao defendemento dos labregos,
pol-a limpa e reuta conduta cibdadán e pol-o afervoamento
do seu patriotismo galego, Lamas Carvajal é unha das grandeiras figuras da Galiza. Foi un dos “bos e xenerosos” que
soupo conquerir o direito a que o seu precraro nome fique
fixado como benemérito da patria galega.
O acontecemento chega n-un intre sombrizo pra Galiza.
A nosa Terra istá somida nas tebras tépedas d-un dramático
amordazamento do seu espritu, que lle foi imposto a sangue
e fogo por unha crudel ditadura que responde á ideoloxía e a
intreses que lle son compretamente alleos. As forzas que hoxe
amagastran a Galiza, o ambente que ilas teceron e sosteñen
elí pol-a prepotencia, son a antístestis do espritu refulxente
de Lamas Carvajal, constitúen a negazón máis crara dos
sentimentos e do pesar eispresados nos seus versos e na súa
prosa. Il cantou con fé de patriota o nome sagro de Galiza...;
e hoxe elí, pra o totalitarismo falanxista, é un crime o ser
patriota galego. Il cantou con emozón a nosa fala, ao idioma
galego...; e hoxe alí, a escrarecida lingua nosa, a lingua
prócer dos Cancioeiros e do Rei Sabio, a lingua refulxente de
Rosalía istá abafada e istá proscripta de tuda-las manifestacións culturaes que o réximes tolera. Il fixo restalar anatemas
alcontra das inxustizas e dos amagastramentos que sofrían
os labregos...; e hoxe os campesiños galegos son ouxeto
das máis alritantes persecucións e despoxos, que chegan a
lle non permitir que coman, a fartar, o que iles colleitan con
sagrifizos nas súas propias leiras.
Non embargantes, tan forte é o espritu de Lamas Carvajal,
tan lumioso o ronsel que deixou a sua laboura patriótica e
social que o despotismo falanxista non poido oporse a que o
centeario do esgrevio escritor sexa celebrando en Ourense,
sua cibdá natal. Mais o celebramento faise condicionado,
“dirixido”. E pol-o tanto desvirtuado. Non se fai un espallamento dos seus escritos, porque de feito serían ataques ao

CELEBRACIÓN EN BUENOS AIRES
Por iniciativa y a invitación del Centro Orensano de
Buenos Aires, se llevó a cabo una reunión de delegados de
sociedades orensanas de esta ciudad en la cual, con gran
fervor patriótico se acordó hermanarse todas para celebrar
dignamente, y con el mayor brillo posible, en centenario de
tan ilustre figura orensana.
Estuvieron representados en dicha reunión o se adhirieron posteriormente las entidades siguientes: Centro
Orensano, Centro Villamarín Perojano, Soc. Pereiro de
Aguiar, Soc. Nogueira de Ramuín, Soc. Res. del Ayto.
de Maside, Soc. Lobanes y sus contornos, Soc. Hijos del
Ayto. de Maside, Centro Ramiranes, Centro Arnoya, Centro
Viana-Trives.

O secretario desta comisión e home forte do Centro
Orensano, Rodolfo Prada, reservarase o papel de
secretario de actas na mesma. Xa desde esta primeira información da reunión inicial, se establecen as actividades a realizar. Desde a publicación
dunha antoloxía do autor –que fará Eduardo Blanco
Amor–, a declaración de “Ano de Lamas”, ata o busto
de Domingo Mazas que se inaugurará no Centro
Orensano, os distintos actos nas sociedades e teatros, ou á organización dun Concurso literario “con
un solo tema, a saber: “O pensamento patriótico
galego e social-político en Lamas Carvajal”. E a
continuación aclárase:
26
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réxime imperante. Non se incruen nos teimas do Concurso
Literario orgaizado en Ourense, ningún que se refira ao
sentimento patriótico galego nin o pensamento social-político do grorioso escritor. E tampouco se lle da ao idioma
galego, o posto que lóxicamente lle debe corresponder en
tudo concurso orgaizado por entidás galegas. Tivo que ser
a Galiza ideial e libre de Bos Aires, a que suprira patrióticamente tan tristeira falla. As sociedás ourensáns de Bos Aires,
conxuntadas n-unha fermosa irmandade ao redor da señeira
persoalidade de Lamas Carvajal, déronse á nobre tarefa de
editar un libro con unha escolma da poesía e prosa máis
sustancial que saiu da súa privilexiada pruma. E orgaizaron
un Concurso Literario para traballos en idioma galego sobor
o ideario paríotico galego e social-patriótico de Lamas
Carvajal. Elo será comprementado con un busto en bronce
que fará duraderia a efixie do poeta nos salóns do Centro
Orensano, e con diversos aitos conmemorativos que se farán
ao longo do ano do centeario.
Lamas Carvajal é unha das máis outas cumes do noso
pobo. Pol-o tanto a galeguidade érguese con orgulleza para
lle rendir os máisimos honores.

“Total: papataradas de “juegos florales” tal é o que se
cumpre co concurso literario con que conmemoran o seu
centenario en Ourense”..
...
“Terán que falar do que convén ós seus orgaizadores que
se fale, pra que non se vaia a falar do que se ten que falar
cando de Lamas Carvaxal se trata. ¿Que outra cousa iba a
discurrir isa comisión integrada por representantes de “las
fuerzas vivas” e das institucións oficiaes que en Ourense, en
Galiza e na Hespaña están gobernadas por reaicionarios
“imbéciles i-escuros”, ademais dos estraperlistas de toda
caste, de toda mala caste?

O caso é que con maior ou menor presenza do
discurso político nas intervencións dos oradores,
vanse organizar unha chea de actos de grande repercusión popular no seo da colectividade. Cremos
que a lembranza aínda viva de Lamas Carvajal, a
actividade dos grupos de teatro popular na liña de
Prado Lameiro, e a pervivencia de masas corais e
grupos de recitadores –como Tacholas– en distintas
sociedades, para as que, sen dúbida, os poemas de
Lamas son a materia prima máis popular, van facilitar este éxito.

Detrás da retórica da crítica e das verdades obvias
como a ausencia de edicións populares da súa
obra ou sobre a presenza do galego no concurso
ourensán, continúa un certo recoñecemento a
unha comisión pro homenaxe que en Ourense,
“logra” forzar a celebración do centenario. A isto
non debe ser allea a presenza entre os oradores
de Ourense de Otero Pedrayo quen había dous
anos estivera en Buenos Aires e a quen rendían
a amizade compartida de Castelao. Lembremos:
Non embargantes, tan forte é o espritu de Lamas
Carvajal, tan lumioso o ronsel que deixou a sua
laboura patriótica e social que o despotismo
falanxista non poido oporse a que o centeario
do esgrevio escritor sexa celebrando en Ourense,
sua cibdá natal. Aínda que o esta homenaxe, non
sería a homenaxe libre da Galicia ideal, senón que
o celebramento faise condicionado, “dirixido”. E
pol-o tanto desvirtuado.

A Comisión de Homenaxe bonaerense fixo un “prospecto” que distribuiu entre os interesados e reproduciu varias veces en Opinión Gallega e na liña conciliadora e complementarista, mesmo sin as referencias á situación política española que había noutros
comunicados. Deste anuncio, entresacamos.
No amplo programa de homenaxes a tan outa groria
das letras galegas, incúiese un Concurso Literario en lingua
galega, como sigue:
TEIMA ÚNICO: “O pensamento patriótico-galego e político-social en Lamas Carvajal”.
Os traballos terán de ser en lingua galega, inéditos e
abranguer non menos de 50 cuartelas tamaño carta (27
x 22 cm) escritas por un solo lado, a máquina a e a dous
espazos.
A Comisión de Homenaxe a Lamas Carvajal de Buenos
Aires, fixou o devandito teima úneco, sobor tan relevante
aspeuto de laboura inteleitual de Lamas Carvajal, para millor
comprementar o Concurso Literario orgaizado pol-a Comisión
de Homenaxe constituída en Ourense (Galiza).
PREMIOS: Fixáronse tres: 1º de 2000 $, 2º de 1000 $ e
3º de 500 $, moeda nacional arxentina.

Máis duro aínda, menospreciativo para unha comisión como a de Ourense, na que se encontraban
nominalmente os cargos políticos –concello, deputación, etc.– aínda que o peso o levasen xentes alleas
ao réximem é o texto d’A Nosa Terra de decembro
de 1949 asinado por J.N.B, e reproducido por Salgado
que despacha os actos en varias frases moi duras:

O prazo de entrega dos traballos ao concurso finalizaría o día 30 de abril de 1950, seguirían as normais
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habituais de plicas, segredo, etc. ao tempo que se
comprometía a Comisión á súa publicación nunha
tiraxe de non máis de 2000 exemplares. Na base
terceira sinalábase que “O xurado ficará composto
por: dous membros designados pol-os escritores
galegos que moran en Buenos Aires e por tres
desinados pol-a Comisión de Homenaxe a Lamas
Carvajal”.

ción sobre o poeta. A conclusión do acto veu da man
de Isabel González e Fernando Iglesias “Tacholas” que
recitaron composicións poéticas, no primeiro caso, e
composicións humorísticas no segundo.
c) ACTO DO CENTRO ORENSANO, OUTUBRO DE
1949
O segundo acto habíase celebrar tres días despois, o
31 de outubro, na sede do Centro Orensano, na avenida Belgrano, xusto en fronte do Centro Gallego, e
tería como xustificación a inauguración do busto de
Lamas Carvajal feito polo escultor Domingo Mazas,
e que na actualidade se encontra na sede do Centro
Galicia de Buenos Aires.

Na fin do anuncio, recolle xa a composición do
xurado que entenderá do tema:
Pra compoñer o xurado que se estabrece na base 3º os
escritores galegos, en xuntanza feita o 24 do corrente, desinaron aos siñores Dr. Xosé Núñez Búa e D. Rodolfo Prada. E
pol-a súa parte, a Comisión de Homenaxe desiñpou o mesmo
día aos siñores Dr. Gumersindo Sánchez Guisande, Dr.
Ramón Rey Baltar e Dr. Ramón Valenzuela, e como membro
suprente a D. Avelino Díaz.

Seguindo a crónica do xornal “Opinión Gallega”, que
reproduce íntegro o discurso en galego de Rodolfo
Prada,

O substituto, o modesto poeta Avelino Díaz, entrará
no lugar do doutor compostelán Sánchez Guisande,
á hora da constitución definitiva do xurado, segundo
as actas lidas no Centro Orensano.

El 31 de octubre en horas de la noche, tuvo lugar este
magnífico acto. La casa engalanada como para los grandes
acontecimientos recibió un público selecto muy superior a la
capacidad del salón donde se desarrolló el acto principal.
Merece destacarse la ornamentación del palco de homenaje,
donde se había formado una gradería sobre la cual y presidiéndolo se encontraba el busto en bronce de Lamas Carvajal
a descubrir, rodeado por las banderas Gallega y argentina,
enlazadas entre si y armonizando sus hermosos colores como
armonizan sus pueblos, tan identificados uno con otro. Flores,
plantas y luces daban un aspecto de amable seriedad que
invitaba al recogimiento. Formando una guardia de grandes
orensanos, en los extremos del estrado se encontraban los
bustos de Alejandro Bóveda y Curros Enríquez, como dando
la bienvenida a este otro grande de Orense y de Galicia que
es Lamas Carvajal. La Coral “Terra Nosa”, conjunto del que
puede sentirse orgulloso el Centro Orensano formaba guardia
de honor, correspondiéndole a uno de sus coristas el honor
de iniciar el acto, con breves y emocionadas palabras dichas
en idioma gallego para invitar al Sr. Antonio Rodríguez, presidente del Centro Orensano de Buenos Aires, a que descubriera
el busto de Lamas Carvajal. Con sencilla emoción se cumplió
esta ceremonia, que dejó descubierta una obra magnífica del
gran escultor gallego D. Domingo Maza, y que merece un
comentario en otra parte de este número. De inmediato, la
Coral interpretó el Himno Gallego de Pondal y Veiga con ese
acierto que ya le es característico a esta magnífica agrupación
que honra a la canción gallega en este país y que mereció del
auditorio puesto de pié, una vibrante ovación.
Ocupó luego la tribuna el señor Rodolfo Prada, Secretario
cultural del Centro Orensano y cuyo discurso publicamos

Lembremos tamén, que ao longo do ano centenario,
na revista Opinión Gallega, van aparecer á parte
das relacións dos actos celebrados, artigos específicos sobre Lamas Carvajal de autores galegos como
Fernández del Riego, Otero Pedrayo, Florentino
López Cuevillas, algunhas probablemente elaboradas
ex-profeso, pero outras como as das intervencións na
BBC de Otero e Cuevillas, reutilizadas.
b) ACTO DO CENTRO VILLAMARÍN PEROJANO,
OUTUBRO DE 1949.
O primeiro dos actos referenciados é o 28 de outubro de 1949 na sede do Centro Villamarín Perojano,
na rúa Moreno 3281.
Alí, a Coral Terra Nosa do Centro Orensano de
Buenos Aires, baixo a Dirección do Mestre Isidioro. B.
Maiztegui, interpretou o Himno e varias cancións galegas de autor e tradicionais. A continuación, Rodolfo
Prada pronunciou unha “hermosa y valiente” diserta28
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íntegro en esta misma página, el que fué muchas veces interrumpido por los aplausos del auditorio, en gran parte de pié
por haberse superado en mucho la capacidad del salón y fué
ovacionado al finalizar.
Las poesías de Lamas Carvajal encontraron en la cálida
y hermosa voz de la Directora de la Audición Recordando a
Galicia, Maruja Boga, el timbre y el fuego interior necesario
para expresar con alta jerarquía del pensamiento político y
patriótico del gran poeta. Luego, y con la colaboración del
primer actor gallego Sr. Fernando Iglesias, interpretaron un
diálogo festivo de Lamas Carvajal titulado “O Atallo”, para
finalizar la parte literaria con la lectura de fragmentos “Do
Catecismo do Labrego” leídos por el Sr. Iglesias con la colaboración de un corista.

Promovida pola
Comisión de
Homenaxe dos
ourensáns en
Buenos Aires,
Eduardo Blanco
Amor organizou
a edición dunha
antoloxía da obra
de Lamas.

El público gustó esta parte en grado sumo y lo demostró
con su aplauso espontáneo en cada una de sus partes.
Cúpole a la Coral “Terra Nosa” el cierre del acto y lo hizo
con una calidad y un ajuste digno del mismo. Se interpretaron
siete canciones de su repertorio, y a pesar de ello el público
seguía exigiendo nuevas interpretaciones.
El maestro Maiztegui fue muy felicitado por el acierto con
que conduce la coral como así los organizadores del acto
en general, quienes recibieron innumerables demostraciones
de aprobación de la numerosa concurrencia que siguió con
inusitado interés todo el desarrollo del programa.
En resumen, un acto eminentemente gallego, de alta categoría y que non se le pude hacer un solo reparo, pues tanto su
organización como todos los participantes fueron dignos y estuvieron a la altura que las circunstancias exigían para celebrar
una fecha llena de gloria para Galicia, como es el Centenario
del nacimiento del gran poeta orensano Lamas Carvajal.

A continuación Rodolfo Prada fai un resume dos actos
que se celebrarán e un discurso sinxelo no que sinala
as semellanzas e puntos de encontro con outras figuras
da galeguidade como Rosalía ou Castelao –estudaren
medicina en Santiago, seren cegos, compromiso popular– ao tempo que fai xirar o seu discurso ao redor das
facetas máis comprometidas do autor (Catecismo do
Labrego, poesía social...).

O discurso de Rodolfo Prada sitúa a Lamas na tríada
ourensá das “lumieiras do patriotismo galego” –con
Bóveda e Curros–, agradece a elaboración do busto e
fala da unidade das sociedades:

A penas unhas semanas despois deste acto, morre en
Buenos Aires, Castelao e a vida societaria galeguista
fica suspensa durante uns meses de dedicacións
monotemáticas á memoria do rianxeiro. Incluso, o
acto de entrega dos premios do Concurso Literario
convocado pola Comisión de Homenaxe e que,
segundo as bases feitas públicas na Opinion Gallega
de novembro do 1949 como a ser celebrado o 25 de
xullo seguinte, é posposto para o 30 de outubro en
que se celebra.

Ista velada é un dos aitos cos cales os ourensáns residentes n-istas xenerosas e benqueridas terras arxentinas, cumpren
coa obriga patriótica de celebrar o Ceneario do nascimento
do esgrevio Valentín Lamas Carvajal. Como é sabido, eiquí
en Bos Aiers, pol-a certeira iniciativa do Centro Orensano,
fíxose unha irmandade de sociedás ourensns coa patriótica
finalidade de lle render homenaxe a Lamas Carvajal en
ensexo de tan siñalada data. Esí foi como se constitueu unha
Comisión de Homenaxe que istá integrada pol-as entidás
seguintes: Centro Orensano, Centro Villamarín Perojano,
Sociedás de Pereiro de Aguiar, de Nogueira de Ramuín,
de Lobanes, de Residentes de Maside, de Hijos de Maside,
Centro Arnoya, Centro Viana Trives e Centro Ramiranes. Pra
tudas isas sociedás ourensáns, qu-esi mostran súa sensibilidade patríótica galega que ten de servir d-exempro a nosa
coleitividade, eu vos prego e saudo o voso aprauso.

d) A ANTOLOXÍA DE LAMAS (1950)
Con bo criterio, a Comisión de homenaxe das sociedades ourensás, encarga directamente a Eduardo
Blanco Amor a elaboración dunha antoloxía e estudo
sobre o poeta homenaxeado para a edición directa
por parte da editorial “As Burgas” do Centro Orensano
e a súa distribución na colectividade. Certamente a
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Dedicatoria dos membros da
Comisión de Homenaxe de Buenos
Aires a Blanco Amor polo seu
traballo como antólogo de Lamas.

Agora, porén, ponse á venda
a antoloxía, é saudada así pola
Opinión Gallega de maio de
1950.
Acaba de aparecer bajo este
título un magnífico libro con acertada selección de trabajos, en verso
y prosa, del eminente escritor gallego
Lamas Carvajal, entre ellos el tan
famoso “Catecismo do Labrego”
reproducido íntegramente. La obra
ha sido editada por la comisión de
Homenaje...
El libro contiene además, a
manera de prólogo, un luminoso y
amplio estudio de la obra de Lamas
Carvajal, hecho por el brillante escritor orensano Eduardo Blanco Amor.

e) ACTO DO TEATRO AVENIDA,
OUTUBRO DE 1950

lembranza de Lamas se podería deber máis á memoria oral e aos recitados nos actos da colectividade que
a lecturas directas.

Un ano despois da festa do Centro Orensano, e uns
meses despois de saír á luz a antoloxía, hase celebrar
o acto central e final en memoria de Lamas, organizado pola comisión unitaria de sociedades ourensáns,
o día 30 de outubro de 1950. O acto foi anunciado
na prensa como “literario-artístico” e convocado no
lugar emblemático das celebracións de máis categoría
da nosa colectividade, o Teatro Avenida, en plena
Avenida de Mayo, para as nove e media da tarde, e con
prezos que variaban entre os dez e os dous pesos.

Blanco Amor fixera xa no centenario de Rosalía, en
1937, un traballo semellante: unha antoloxia comentada, e nestes momentos, logo de falar no enterro
de Castelao como voz unitaria dos galegos, e de ter
contribuído decisivamenta á organización exitosa
destes actos, está pasando un momento doce dentro
da súa difícil relación coa colectividade e do Centro
Orensano do que incluso chegará, no seu día, a ser
expulsado.
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Do dito na revista Opinión Gallega de decembro de
1950, onde se dá relación promenorizada do desenvolvemento do acto, observamos a unidade que se
produce ao redor da comisión ourensá, incluíndo aos
membros da nova directiva do Centro Gallego saída
das eleccións do mes de outubro no que houbera
un cambio tendencia –fora castigada a agrupación
“Galicia” que convidara ao embaixador en decembro pasado e que mandara cartos a Ourense-, pero
incluso aparece presente á pro franquista “Casa de
Galicia”. Alí sinálase:
Mais co elas –coas sociedades ourensás– istivo a
coleitividade en xeral, en prena solidaridade patriótica,
nas súas máisimas representaciós, como ocurreu no grandeiro aito do Teatro Avenida, no cal, ocupando os palcos
de maor categoría, se viron delegacións do: Consello de
Galiza, Centro Gallego de Buenos Aires, Federación de
Sociedades Gallegas, Centro Pontevedrés, Centro Orensano,
Centro Lucendse, Centro Coruñés, Irmandade Galega,
Centro Betanzos, Centro de Salceda, Agrupación “Celta”,
Agrupación “Galicia”, Casa de Galicia, etc.

Certamente, a celebración dos centenarios, persoeiros importantes e afastados da pulsión diaria, era
punto de encontro.

Busto de Lamas Carvajal de Domingo Mazas.

Novamente a coleitividade galega de Bos Aires amostrou
o seu afervoamento patriótico en fondo senso e asisado
espritu co que percura interpretar os sentimentos da galeguidade e servir aos outos e permañentes intreses moraes da
patria Galiza. Dábase o centeario do nascimento do esgrevio e xurdio poeta galego Lamas Carvajal e sentiu a obriga
patriótica de o celebrar diñamente.
Tal e como o fixera nos centearios do sábeo Murguía, do
ánxel lírico Rosalía, do ispirado músico Veiga. Unha vegada
máis soubo a nosa coleitividade cumprir, con outura e brilanteza, a misión de falar e de aituar pol-o pobo galego que se
alcontra impedido de o facer. Esí, é como as xentes galegas
de Bos Aires se honoran cumprindo axeitada e mañifecamente a misión histórica que lle asinaron as circonstancias de
ser a Galiza ideial, de ser a Galiza libre, asegún a defiñiu o
noso grorioso e inmorrente Castelao.

do Centro de Salceda e os Gaitieiros de Villaverde,
acompañados pola Comisión de Homenaxe e Lamas
en pleno, co seu presidente –e do Centro Orensano–
Don Antón Rodríguez, á cabeza.
O acto desenvolveuse en tres partes: literaria, folclórica e coral, e foi o seu mantedor o Sr. Valeriano Saco,
secretario do Centro Orensán.
Despois da apertura co Himno Galego a cargo
da coral “Terra Nosa” e do recitado do poema “O
magosto” de Lamas por parte de Fernando Iglesias
“Tacholas”, o Secretario deu lectura á acta do Xurado
do premio Literario.

Cando se érgue o pano para dar comezo ao acto, nun
teatro “acugulado de púbrico” aparece un escenario
presidido polo busto que Domingo Mazas fixera para
o Centro Orensano, ao que lle facían “garda de honra”
os compoñentes da coral “Terra Nosa” e dos conxuntos do Centro Betanzos, do Centro de Salvatera,

O primeiro premio, 2000 $, presentado baixo o
pseudónimo de Xacobo Loureiro, correspondeu
a un traballo presentado polo profesor residente
en Ourense, Alberto Vilanova. O segundo premio,
1000 $, baixo o pseudónimo de Adrián Soutelo,
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Pol-o que soupo facer en vida e pol-o que nos legou á súa
morte, polo maxisterio de galeguidade que día a día, arreo,
sen acougo soupo exercer, pol-a riqueza en bens imperecedeiros que nos deixou en herdo, estamos eiquí, ourensáns de
Bos Aires e irmáns galegos, cumprindo unha obriga: a de
testemoiar púbrico agradecemento a ise inmorredoiro devanceiro do galeguismo, a ise baril defensor da enxebreza, a ise
gran proel da civilidade galega, que foi don Valentín Lamas
Carvaxal, honra de Ourense, prestixio de Galiza, exemplo
de diñidade humán.

A segunda parte, a folclórica, comezou coa actuación
do conxunto de baile do centro Salceda quen interpreta danzas de Arquiños e paus, seguiu co grupo do
Centro Betanzos, coas súas danzas de labradores e
mariñeiros, e rematou co Mestre Manuel Dopazo, e o
seu conxunto “Gaiteiros de Villaverde” interpetando
diversas pezas e, para remate, a muñieira bailada por
Héctor e Sara Dopazo.
A derradeira parte, a coral, estivo, unha vez máis, protagonizada pola coral “Terra Nosa” que dirixía o músico
arxentino Isidoro B. Maiztegui. O seus cincuenta compoñentes entre sopranos, contraltos, tenores, barítonos
e baixos, intrepretaron oito composicións, unhas populares e outras cultas, ao gusto do público.

Fernando Iglesias “Tacholas” difundiu a memoria
e obra de Lamas nas súas actividades como actor e
recitador na colectividade arxentina. Na foto, en 1987,
na entrada do Centro Galicia de Buenos Aires, diante
do cadro de Castelao “A derradeira lección do mestre”
e o busto de Domingo Mazas.

VI. DIA DAS LETRAS GALEGAS, 1972
correspodeu a Francisco Fernández del Riego, residente en Vigo. O terceiro premio, 500 $ quedou
deserto por non considerarse meritorios os demais
traballos presentados.
A “Galicia ideal” premia a dous intelectuais da Galicia
territorial, e mesmo un deles, Francisco Fernández del
Riego, verdadeiro brazo executor da alternativa posibilista
do galeguismo interior e “correspondente” en Galicia da
revista do Centro Gallego, fai dobrete con dous premios
nos concursos de Ourense e Buenos Aires.

O Día das Letras Galegas de 1972 foi o décimo
dos promovidos pola Real Academia Galega.
Anteriormente, desde 1963 e por orde, foille dedicado a Rosalía, Castelao, Pondal, Añón, Curros,
Cuevillas, Noriega Varela, Valladares e López
Abente. As súas razóns tería a RAG, pero parece que
podía ter sido festexado con anterioridade a outros
autores secundarios que o precederon, máxime
cando o comezo Rosalía, Castelao, Pondal... parecía
indicar unha certa xerarquía.

Para concluír a parte literaria, o escritor exiliado Xosé
Núñez Búa, fará en lingua galega, unha semblanza de
Lamas na que o considera unha ponte entre a sensibilidade urbana e rural da Galicia da época e parándose
de forma especial nos seus poemas referidos á saudade dos emigrantes e rematou dicindo:

O caso é que en 1972, nun clima de progresiva tolerancia social e de actividade das emerxentes asociacións culturais que eran máis ca iso, embazados os
tempos por gravísimos retrocesos como a inusitada
represión das folgas obreiras de Vigo e Ferrol (mes de
abril), vanse celebrar, de novo, en Ourense, mesmo
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no xardín do Posío de Ourense, actos en memoria de
Valentín Lamas Carvajal, con actores semellantes aos
do anos 1949.

a) ACTOS EN OURENSE
La Región do día 17 de maio inclúe varios artigos
sobre Lamas e sobre a cultura galega á parte de dar o
programa de actos para o día, que se verán comentados pormenorizadamente ao día seguinte.
Así sabemos que foi o Instituto de Estudos Orensanos,
“Padre Feijoo”, que a Deputación Provincial baixo o
impulso do seu presidente David Ferrer Garrido,
estaba tratando de organizar definitivamente, a que
convida á Real Academia Galega a desenvolver as
súas actividades en Ourense en día tan sinalado.
Sabemos tamén que aparecen como convocantes
aos actos, a Agrupación Cultural Auriense, daquela
presidida por Xesús Ferro Couselo e a Agrupación
Cultural Breogán. Os actos celebráronse en varios
lugares.

Busto de Xavier Prado Lameiro, continuador da obra
de Valentín Lamas Carvajal e esforzado gardián da súa
memoria, obra de Francisco Asorey, situado,
no Xardín do Posío de Ourense.

No Hotel Sanmartín, onde se produciu, ás doce e
media, a recepción dos convidados da Real Academia
Galega e onde os agardaban David Ferrer, presidente
da Deputación, Ricardo Martín Esperanza, alcalde
da cidade, Emilio Duro Peña, director do IEO “Padre
Feijoo”, Ferro Couselo, Otero Pedrayo e outros, entre
eles o Gobernador Civil, Daniel Regalado Aznar,
e lugar tamén onde se celebrou posteriormente o
xantar ofrecido polo Concello e a cea agasallo da
Deputación, ás personalidades asistentes aos actos.

Seguimos por La Región do día 18 de maio o desenvolvemento dos actos:
En primer lugar, el presidente de la RAG, don Sebastián
Martínez Risco y Macías depositó una corona de flores ante
el monumento a Lamas Carval; seguidamente lo hicieron el
alcalde de la ciudad, Sr. Martín Esperanza, y dos jóvenes en
representación de las agrupaciones culturales “Auriense” y
“Breogán” que ofrecieron una corona de laurel.
Seguidamente pronunció unas breves palabras el presidente del Instituto de Estudios Orensanos, don David Ferrer
Garrido, que agradeció la presencia en Orense de la Real
Academia Gallega, que tanto honraba ala ciudad. Dijo que
no procedía, por su parte, una glosa de Lamas. Suficientes
autoridades podrían hacerlo mejor, pero Orense, en esta
ocasión, vuelve a sentirse orgullosa de ser la patria de un
gran poeta que supo cantar la raíz y el sentido de lo más
auténticamente popular.
Seguidamente habló en académico y patriarca de las
letras gallegas, don Ramón Otero Pedrayo. Tras un cordial
saludo a todos los presentes dijo que este era un día grande

No Xardín do Posío, onde se produciu, á unha e
media da tarde, a ofrenda floral. Alí, coa asistencia da
corporación municipal baixo mazas, presidida polo
alcalde Ricardo Martín Esperanza, nutridas representacións das entidades culturais Auriense, Breogán,
Instituto de Estudios Orensanos “Padre Feijoo”, conselleiros da Caixa de Aforros, deputados provinciais,
representantes de entidades cívicas e numerosísimo
público, e á chegada das autoridades reunidas no
Hotel Sanmartín, celebrouse a ofreda floral.
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Despois do xantar no Hotel Sanmartín, reanudouse
a celebración co traslado dos asistentes ao Instituto
do Posío, outro dos centros da celebración. Alí, da
man do director do mesmo, Julio Francisco Ogando
Vázquez, percorreron a exposición por el montada
no claustro sobre a historia do libro en Ourense, idea
que xa desenvolveran os organizadores da homenaxe
de 1949 no Liceo Recreo Orensano.

A Real
Academia
Galega
dedicoulle
o Día das
Letras en 1972
e publicou
un pequeno
opúsculo con
introdución de
Otero Pedrayo
e epílogo
de Carballo
Calero.

Ás sete e cuarto da tarde, no histórico paraninfo, deu
comezo a sesión académica da RAG “presidida en un
principio por don Sebastián Martínez Risco, que
cedió la presidencia a don Ramón Otero Pedrayo
cuando éste apareció en el paraninfo”.
O acto iniciouse coa intervención de don Sebastián
Martínez Risco que explicou que a RAG levaba
dez anos celebrando o Día das Letras e que acordaran festexalo cada ano coa reunión no lugar de
nacemento do autor ao que se lle dedique e que
aceptaron o convite de David Ferrer Garrido, “buen
gallego”, e que a intención desta dedicatoria foi
rescatalo do esquecemento e abrirlle as porta da
Academia que en vida non puido lograr. A continuación, o crego e académico Enrique Chao Espina,
fixo unha lembranza do autor homenaxeado, cunha
somera biogafía de Lamas, na que sinala a tripla
dirección da súa obra –prosa, poesía e xornalismo–
e repasando con citas de Otero, Blanco Amor, etc.
a musa poética do autor. Unha vez finalizada esta
contextualización, María Lourdes e Milucha, da
Agrupación Teatral “Valle Inclán”, deron lectura a
tres poemas de Lamas: “Como chove”, “Quen puidera chorar” e “O Alalá”.

para las letras gallegas y para Orense porque Lamas Carvajal
no murió, sino que sigue en la memoria y el corazón de todos
los gallegos porque el espíritu no puede morir.
Otero Pedrayo, pronunciando un bello discurso en un
diáfano y vivo gallego hizo una glosa lírica de Lamas
Carvajal de tal modo que llegó a emocionar a su auditorio,
prendido de su palabra. Hizo pasar brevemente, los escenarios por los que Lamas vivió. Definió el sentido de la ofrenda
floral. Afirmó que Galicia actualmente alienta el espíritu
potente que ya los vates de antaño intuían en su canto a
la esperanza. Recordó a otros numerosos vates y escritores
coetáneos de Lamas. Celebramos, dijo finalmente, al poeta
vivo. Yo, el más viejo de los que estamos aquí, os pido, en
nombre de este ciego, el voto de la promesa de la simpatía
y de la esperanza alentadas en su obra.

Logo diríxese ao público o Presidente da Academia,
Sr. Sebastián Martínez Risco, agradece ás autoridades o convite á Real Academia, gaba o acto polo
que supón de recoñecemento da figura de Lamas e
congratúlase de que o acto o comparta o Concello, e
as autoridades e entidades que se sumaron, “unidos
todos en sana galleguidad”.

O acto da Academia rematou coa conferencia estudo
sobre a obra de Lamas Carvajal a cargo, como en
1949, de Xosé Fernando Filgueira Valverde. O sabio
pontevedrés reivindica a figura de Lamas, con varias
ideas que se foron convertendo en canónicas. Sinala,
por exemplo como o “Tío Marcos da Portela” “tiene
en la prosa un sentido análogo al de la invención
de los Cantares Gallegos en la poesía. Es un hecho
impar. Los precedentes en prosa gallega son pobres
y esporádico. Lamas afronta un problema vital en
la historia de la lengua.

O acto rematou coa lectura do poema “O falar das
fadas”, por parte de Francisco Romero Casal, da
agrupación Breogán- e coa interpretación de Negra
Sombra e o Himno Galego –“coreado por la multitud”– por parte da Coral de Ruada.
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Esculca nas motivacións da actitude crítica de
Murguía –o que levaría á postergación de Lamas
no santoral cívico dos escritores da primeira liñae valora como transcendental a rotura do silencio
das letras galegas despois dos Cantares Gallegos
de Rosalía, de 1863, por parte de Lamas Carvajal
coa súa obra Espiñas Follas e Flores, primeiro
ramiño, 1875.
Termina aludiendo al proceso de su identificación con las
preocupaciones y los sentimientos del aldeano gallego en
unos momentos de honda crisis social. Lamas era mucho más
que un escritor. Fue el intérprete de un pueblo. Por eso Galicia
más aún que admiración, le debe gratitud.

Dentro dos actos celebrados en Ourense, con
tinte menos oficialista, ás oito e media da tarde,
nos salóns do Liceo Recreo Orensano, as agrupacións culturais “Auriense” e “Breogán”, organizaron unha velada literaria na que se escenificaron
e declamaron poemas de diversos autores: “Falade
galego” de Eduardo Pondal, “Maria leve”, anónimo
do s. XIII; “Pepsi-cola” e “Os honorables” de Celso
Emilio Ferreiro e “Decides que o matrimonio” de
Rosalía de Castro. Os compoñentes do grupo de
teatro de Breogán (Celina Ramos, Flory Peliquín,
Laura Janeiro, José Manuel Parada e Francisco
Romero Casal) serían os encargados de levar a
cabo o acto.

Augusta, a filla maior de Valentín Lamas Carvajal,
casou con Manuel Malingre Ludeña. Os netos e bisnetos
de Lamas, sempre apoiaron as homenaxes que se
lle renderon en Ourense, e fundiron as placas de
homenaxes e o busto do Posío.

Do acontecido o día 17 díronse reseñas parciais –un non
quere pensar que calculadamente parciais– que non reflexan
a verdade numérica, a espontaneidade emocional e, según
se corre por aí, nin a intensidade intelectual no tratamento da
figura que se relembraba; en fin, alá cada un coa súa concencia, coa súa comenencia, e co seu sentido da responsabilidade na tasación dos feitos e da súa fidelidade ao lector.

A continuación, Eduardo Blanco Amor, autor
da antoloxía de Buenos Aires e inxustamente
ausente dos actos oficiais pronuncia unha conferencia sobre o autor, arroupado polo público máis
novo, como insiste en dúas ocasións a pequena
crónica de La Región do día 18, publicada en
lugar separado ao resto dos actos do día. O dito
nesta charla xunto con outras interesantísimas
reflexións, será publicado, por entregas no xornal La Región os días 25,28,30 de maio e 3 e 9
de xuño, baixo o título conxunto de “Capítulos
carvaxalianos”.

Para pasar a reivindicar o rol da emigración na
recuperación e mantemento da memoria dos intelectuais –desde Rosalía á edición da Historia de
Galicia de Otero Pedrayo–, centrándose, neste e
no seguinte artigo, na súa propia actividade persoal como antólogo de Rosalía, do Padre Feijóo e
de Lamas Carvajal durante o tempo que botou en
Buenos Aires.
O seu terceiro artigo fala do maltrato a Lamas pola
crítica coetánea e da falla de valoración adecuada do
autor; no cuarto “Marxinación e vivencia” da poesía
máis política de Lamas; e no último arremete contra a
crítica do tempo e gaba a interpretación risquiana de
Lamas resumida na frase “Lamas tenía la trágica desesperación y el entero humorismo de nuestra raza”:

Na primeira das entregas, quéixase como adoitaba,
Blanco Amor, do trato dado na prensa aos actos
–en realidade da pouca información sobre o seu.
Sinala:
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o herdo, que nos impón como primeira misión a de resgatar
a Lamas Carvajal das mans dos cursis, dos simplistas, da
moralina de sacristía e das “autoridades competentes” que
hoxe tacharían bos anacos da súa obra... Vosoutros, mociños, faceriades ben en poñer ao noso cego-vidente entre
os vosos crásicos, si algúns leedes, e a carón dos vosos
rechamantes fetiches estranxeiros, que si cadra son pan pra
hoxe e fame pra mañán.

A Real Academia Galega, pola súa banda publica
unha pequena antoloxía da obra poética de
Lamas –doce poesías costumistas– cun texto
introdutorio lírico e persoal de Ramón Otero
Pedrayo, e un interesante epílogo, desde a historia da literatura, obra de Ricardo Carballo Calero
–que xa utilizamos na introdución deste artigo–,
onde a pesar de non incluír ningún texto en
prosa o libriño da Academia, gaba o seu papel
como prosista:

Eduardo Blanco Amor, en 1972, foi marxinado dos
actos oficiais, pero pronunciou varias conferencias
en asociacións culturais.

Lamas Carvajal debe ser reivindicado como prosista,
como o máis antigo dunha familia de prosistas ourensáns que
aportaron unha contribución interesante ás letras galegas.
Cando se fala da moderna prosa galega, é frecuente ignorar
o labor de Lamas, Pérez Placer, Álvarez de Nóvoa, escritores
de forte ourensanidade...
Gallegada é libro manifestamente escrito para fomentar
o cultivo da prosa, e o Catecismo do labrego é unha obra
prima de literatura popular, o maior ésito editorial das letras
galegas. Cicáis Lamas, como Pintos, fora mellor prosista
que poeta, e cicáis no futuro sexa máis relembrado polos
libros que se veñen de citar que por Saudades Gallegas ou
Espiñas, follas e Flores.

... Os críticos da miudeza, aínda algúns tan ilustres en
outras labouras, cairon nos escollos locais de moralina casiñeira nos remusgos intolerantes de sacristía; “Ás veces as
espresións das súas xenreiras desbordan por cauces desviados” (Cuevillas) . “Algunas veces el leguaje de “O Tío Marcos
da Portela” peca de irrespoetuoso en cosas de Religión (sic. a
maiúscula) y de las costumbres. J. Fz. Gallego.
No medio de tanto topiqueiro e acomodaticio baduar,
xa alicurto, xa cortés, Vicente Risco centra con resolución
insólita e con trerminoloxía aínda pouco aplicada en Galicia,
unha total perceución da trascendencia –quizá millor da
teoloxía– carvaxaliana.

Aínda así, non o acaba de tratar de forma moi desemellante a como faría Murguía:

O artigo –e a serie– conclúen da mesma forma que o
fixo días antes no Liceo.

Lamas é un apóstol da relixión costumista, unha figura
do desfile folklórico, unha imaxe para venerar na pequena
eirexa aldeá, unha versión apenas literaria da sentimentalidade labrega...
(...)
É este “Catecismo” verdadeiramente, a única producción
de Lamas que ten vixencia editorial. Os demáis libros hai moito
tempo que non se editan. Lamas é un poeta de antoloxía, e, se
cadra, abonda cunha escolma dos seus poemas e non fai falla
reedición da súa obra completa. Secomasí, neste ano 1972,
no que se adica ao batallador e laborioso invidente ourensán
o día das letras galegas, por ventura A musa das aldeas posta
de novo en letras de molde sería incentivo para estudos lingüísticos e filolóxicos sobre Lamas Carvajal...

Rematarei istas novas matizacións ás miñas conferencias
arredor do Día das Letras Galegas, coas verbas que fecharon a derradeira elas pronunciada en Ourense i encamiñada
principalmente á xente moza: “Con todo, a súa verdadeira
gravitación non foi tanto literaria como moral; o millor que
de il se deduz, non é unha estética sinón unha ética literaria
que vai ao pobo en xeito de concenciación-incitación, e que
volta do pobo en forma de mandato posible pra os homes
de letras, de pensamento, e tamén para os conductores
dunha política decente, ouxetiva, superadora da entretención liberal do caciquismo considerado como estructura non
sendo máis que un embeleco. Iste é o mensaxe, o exempro,
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B) Os ourensáns de Buenos Aires

Paz, “Galicia al atardeder” antes de que a poetisa
lera algunhas das súas composicións.

Pola súa banda, o núcleo humano da organización que
movera os actos de 1949 en Bos Aires, nucleada ao
redor dos galeguistas ourensáns di Centro Orensano,
á altura de 1972 encontrábanse nunha situación
esmorecente. A maioría dos vellos impulsores galeguistas do centro (Rodolfo Prada, Manuel Puente,
etc.) morreran ou estaban sen actividade, ao tempo
que a intelectualidade galega de certo prestixio –
Blanco Amor, Díaz Pardo, Luís Seoane, Rafael Dieste,
Laxeiro...– xa voltara á terra.

Logo, na parte dedicada a Lamas, Segundo
Pampillón –home da radio e responsable do magnífico arquivo sonoro do Centro Gallego– puxo unha
cinta magnetofónica na que Ramón Otero Pedrayo
fala sobre Lamas Carvajal e que o xornalista ourensán Fernando Ramos gravara e enviara á colectividade. Finaliza o acto coa actríz Lita Soriano
–participante tamén noutros moitos recitais da
colectividade organizados baixo o maxisterio de
Eduardo Blanco Amor– procedendo á lectura de
varios poemas de Lamas.

Aínda así, o Instituto Argentino de Cultura Gallega
–departamento de cultura do Centro Gallego- organizará o día 17 de maio de 1972 un acto nos salóns
do Centro Orensano, seguido xa o eco das indicacións emanadas da Real Academia Galega. Era imposible de todo punto, convocar á colectividade a un
grande teatro como se fixera no Avenida, en 1949.
A situación era xa moi outra.

Como mostra da distancia que ía habendo coas
cousas da cultura no solpor porteño, na propia
revista Galicia do Centro Gallego de outubro e
novembro dese ano, cando se dá referencia do
acto, sinálase que
... y se escuchó en cinta magnetofónica la palabra de
Ramón Otero Pedrayo, con un texto referido a la personalidad de Valentín Lamas Carvajal, y que fue grabado por el
ilustre polígrafo en su paso por Trasalba, Orense.

O acto, segundo o xornal “Galicia” de xullo-agosto
de 1972, comezou co cántico do himno galego
ao que seguiron as palabras de apertura do acto
de Valeriano Saco, á sazón Presidente dun Centro
Orensano ao que lle quedan poucos anos dunha
esmorecente actividade ata a súa integración no
novo Centro Galicia, en 1979. A continuación o
secretario do IACG, Segundo Pampillón (ex-alcalde
de Mos por Izquierda Republicana), deu lectura á
relación de libros e discos publicados durante o
último “año literario gallego, que, como se sabe,
comienza el 17 de mayo del año anterior a la
celebración que anualmente se realiza con el
patronazgo e un nuevo literato”. A seguir, Víctor
Luís Molinari, presentou o libro de Julieta Gómez

O “pazo de Trasalba” –en realidade a Casa Grande de
Cimadevila– acabara por mor das néboas da distancia
e do descoñecemento de alguén que tiña a obriga
moral de saber máis, nun simple “paso por Trasalba”.
A Galicia que abrollaba na terra tomara xa o relevo
do facho de alén mar.
Os moitos actos celebrados en lembranza de Lamas
Carvajal e a reivindicacion da lingua na rede de
asociacións culturais que daquela os progresistas
mozos ían tecendo nas cidades e vilas de Galicia, así
o testemuñan.
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América para a casa (2001). Obtivo

Amoeiro-Ourense
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Un rexionalista entre republicanos,
emigrantes e caciques
na Galicia da Restauración:

Lamas Carvajal
como precursor
do agrarismo galego
Raúl Soutelo Vázquez

1. INTRODUCCIÓN

téronse na maior reserva de votos, cando xa o eran
de reclutas para as desastrosas guerras coloniais de El
Rei de España, e de emigrantes que marchaban ‘facer
as Américas’ animados polos axentes de embarque e
polos ganchos que tiraron bo proveito dese tráfico de
seres humanos. A crise agraria finisecular e os trabucos que os arruinaran, xunto coa arela de ceibarse da
tiranía dos señores da terra e dos caciques que os asoballaban axudan a entender que os galegos marchasen
en enxurrada alén do mar. Esta foi a realidade cotiá
que coñeceu Valentín Lamas dende cativo, pois criouse
nunha familia humilde e hórfa. Foi un máis de tantos
estudantes de Mediciña que descobren unha vocación
humanística e amosou o seu compromiso social a
través da súa producción literaria e xornalística. Esta
resultou fundamental para modernizar a prensa galega
e espallar o pensamento rexeneracionista e rexionalista
de Lamas polas feiras e adros de Galicia.11

É

sabido que a obra xornalística e poética de
Valentín Lamas Carvajal contén unha crítica
moi severa e pormiuzada das consecuencias
económicas e sociais negativas que tiña o sistema
administrativo e político do Estado centralista liberal
para a poboación rural galega do derradeiro terzo do
século XIX. Eran anos de forte emigración, de aparente
aperturismo do sistema político, coa ampliación du
sufraxio a todos os homes maiores de idade, e das oportunidades para a organización social dos obreiros e dos
campesiños ó abeiro da Lei de Asociacións de 1887 e,
finalmente, coa de 1906 que foi o marco legal no que
xudiron centos de sociedades agrarías e sindicatos
agrícolas por toda Galicia (Cabo Villaverde, 1998). O
escenario sociopolítico mudaba coa entrada das masas
na participación electoral e as aldeas galegas conver-

1. Lamas comezou a súa andaina periodística en Santiago de Compostela en 1871, dirixindo La Aurora de Galicia (Beramendi e Núñez Seixas, 1995:
30); dirixiu El Heraldo Gallego entre 1874 e 1880, e botou á rúa O Tío Marcos da Portela entre 1876 e 1889 (Valcárcel, 1987: 101-104). O Tío Marcos foi un dos primeiros periódicos redactado totalmente en Galego, loubabase na portada de acadar unha tirada de 4.000 exemplares e denunciaba
en clave de sátira e humor os padecementos das familias labregas. Foi, asemade, o berce no que xurdiu o vizoso Catecismo do Labrego, que apareceu
solto dende 1880 e coñeceu máis de vinte edicións ata 1960 (Cabo Villaverde, 2002: 47 e nota 29). Suspendeu a publicación de El Heraldo Gallego e
O Tío Marcos cando as débedas amoreadas o obrigaron a incorporarse á redacción do Eco de Orense, que era propiedade do deputado liberal Víctor
Pérez, co que mantivo posteriores desavinzas dende El Eco de Orense cando aquel fundou El Miño.
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Labrega de Cacheiras (Teo,
A Coruña), á porta da casa
co seu home e co irmán
dela, que volvera de Cuba,
a comezos do século pasado.
Tomamos a foto do libro
do autor, 2006, Labregas,
emigradas estraperlistas e
represaliadas, Concello de
Valga.

Lamas Carvajal foi, por outra banda, un home de
complexa e variable personalidade, que evoluíu
dende o republicanismo da súa etapa compostelá
ata a colaboración cos conservadores ourensáns,
mantendo un rexionalismo folclorista e populista
que teñen salientado os sucesivos investigadores
que se achegaron ó seu pensamento social (Durán,
1974; Beramendi e Núñez Seixas, 1995: 59). Integrouse nos círculos intelectuais ‘oficiais’ da cidade.
Participaba na tertulia diaria que facían no gabinete
negro do Café La Unión o grupo liderado por Marcelo Macías. Contaban, de cando en vez, coa presenza dalgún deputado ou do gobernador civil, que
demostraban dese xeito a súa benevolencia coas
críticas incisivas daqueles ó sistema político da Restauración, á elite política que o representaba a nivel
local e, sobre todo, á situación de miseria material,
marxinación social e dominación política na que vivía a maior parte da poboación rural. Estes foron os
elementos do discurso social de Lamas que asumiron, despois, os movementos agrarista e nacionalista

de antes da Guerra Civil, como veremos nas páxinas
que seguen. Mais poucos souberon facelo coa fina
ironía do ourensán.
[...] Propoño, para que os caciques e os zumezugas
da terra non chuchen máis nos nosos labregos, ós
que tratan como a bestas, que non se poñan camisa
para non se quedar sin ela.2 FOTO 2

2. O pensamento social e político
de Lamas Carvajal
Lamas denunciou as prácticas caciquís dos conservadores ourensáns, pertencentes, neste caso, á poderosa
familia dos Bugallal que tiña controlada maior parte
dos distritos electorais da provincia (Prada e López,
2001). Certo é que el só participou como ‘plumilla’ na
turrapuxa política entre os dous bandos dinásticos, que
axiña se enemistou cos liberais e que rematou achegán-

2. Citamos, textualmente, dun “casos e cousas” do Tío Marcos da Portela, que recolleron Jesús de Juana e Xavier Castro (1987: 204) no mellor traballo
realizado ata agora sobre a significación da obra de Valentín Lamas Carvajal. Este empregou a sección “casos e cousas” de O Tío Marcos da Portela,
para denunciar a explotación económica de Galicia polo Estado liberal español a través dos impostos e aplicando unha política arancelaria lesiva para
a nosa terra. Lamas criticaba, asemade, que os gobernos da Restauración non atendesen as necesidades de investimentos en estradas, liñas ferroviarias
e comunicacións por telegráfo e estafetas de correos, nin creasen as escolas rurais que eran de urxente necesidade, como pode verse nas edicións do
14 de novembro de 1888, do 2 de xuño de 1889 ou do 20 de outubro dese mesmo ano. Os mesmos argumentos xa aparecían en El Heraldo Gallego
(18-3-1876) e repítense no Eco de Orense do 20 de xaneiro de 1891, porque constitúen a cerna do rexionalismo de Lamas Carvajal.
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Familia labrega da comarca de
Ferrolterra. A foto fíxose para enviala
ó fillo emigrado en Cuba, está
publicada en Núñez Seixas e Soutelo
Vázquez, 2004, As cartas do destino,
Galaxia, Vigo.

dose ós conservadores, o que anuncia, tamén, a inestabilidade das alianzas políticas das sociedades agrarias
que foi a característica sobranceira do movemento
campesiño nas primeiras décadas do século pasado.3

to dos gobernos españois agás cando se trata de cobrar
os trabucos ou a renda en sangue das levas militares
e de mantelo asoballado a través dos caciques locais.
Aquel era o responsable, asemade, do analfabetismo de
boa parte da poboación rural, pola escaseza das escolas
e a pésima dotación das poucas que existían, ata que
as sociedades agrarias e as de instrucción dos emigrados crearon centos delas por todo o país. A parroquia
dacá e dacolá do mar non podían sustituír ó inoperante Estado español da Restauración na creación das
infraestructuras ferroviarias, das estradas e dos portos
que precisaba Galicia. E esta carecía de políticos comprometidos coa defensa dos seus intereses diante das
instancias de poder, segundo afirmaba Valentín Lamas.
Pois ós deputados dos partidos dinásticos só lles preocupaba satisfacer a súa ambición particular e manter
a fidelidade electoral do ‘seu’ distrito. Semellante felonía producíase, ademais, no contexto da crise agraria
finisecular e da desfeita das actividades artesanais e comerciais a microescala, que arruinaron a milleiros de
familias condeadas a fuxir da miseria e da marxinación
emigrando ó novo mundo. FOTO 3

El desenvolveu un populismo campesiñista e anticaciquil que empregaba unha linguaxe coloquial para dirixirse ós sectores máis acomodados do campesiñado.
Os seus “Parrafeos co pobo galego” inducían a desconfiar dos proxectos políticos dos partidos dinásticos e
espallaban ideas de tipo rexeneracionista e rexionalista, como xa espuxeron, no seu día Jesús de Juana e
Xavier Castro (1987: 198).Valentín Lamas converteuse
no escritor máis lído polos labregos galegos. As súas
ideas acadaron trascendencia na mobilización sociopolítica das décadas seguintes, nomeadamente coas
organizacións agrarias e, tamén, coas propostas dos
rexionalistas e nacionalistas das Irmandades da Fala
para a paisanaxe galega.4
Lamas Carvajal presenta a Galicia rural coa imaxe tópica dun pobo de labregos que padecen o esquecemen-

3. Lembremos, porén, que Lamas Carvajal padeceu directamente as consecuencias desa loita de faccións entre os bugallalistas e os liberais de Vicente
Pérez. Tivo denuncias e multas de varios alcaldes conservadores, ata que abandonou ese xogo de elites. Comezou, ó pouco tempo, outra agria polémica
co periódico El Miño que fundara o propio Vicente Pérez, cando Lamas denunciou o pacto entre este e Bugallal, que acadara a acta de deputado por
Ribadavia a costa de Merelles. Lamas achegouse entón ós conservadores cos artigos publicados no Eco de Orense dende abril de 1899. Pérez reacciona sacando á rúa o xornal El Miño e Lamas atácao en artigos como “El cacique de Orense” (Eco de Orense, 8-IV-1899). Catro anos despois, Lamas
solicitaba a mediación do propio Bugallal, que desempeñaba o Ministerio de Instrucción Pública naquela altura, para dotar cunha biblioteca ó Centro
Católico Obreiro de Ourense, segundo figura no Boletín del Centro Católico Obrero de Orense (nº 3, agosto de 1903).
4. A influencia social dese discurso campesiñista e anticaciquil, expresado en lingua galega, que acadou O Tío Marcos, foi o que animou a dous
rexionalistas tan avespados como Xabier Prado ‘Lameiro’ e Arturo Noguerol Buján a recuperar dita publicación en 1917 como voceiro da Irmandade
Rexionalista de Ourense (Valcárcel, 1987: 61 e ss., 104).
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Familia labrega de Moeche (Ferrolterra)
cos fillos emigrados.
A foto fíxose como lembranza
da viaxe dos ‘cubanos’ á súa aldea de orixe,
está publicada en Núñez Seixas e Soutelo
Vázquez, 2004, As cartas do destino,
Galaxia, Vigo.

Porén, algúns deses labregos protestaron, por exemplo na comarca de Valdeorras, e resistíronse a pagar os
impostos coa forza da rebeldía xusta contra dos abusos dos poderosos locais e dun Estado alleo á terra nai,
segundo explicaba o propio Lamas:

a súa integración nos mercados. Reclama, asemade,
a necesidade de crear bancos agrícolas, pois “la carencia de actividad económica y de unión social de
todos los pueblos gallegos, la apatía de nuestro carácter, el egoísmo que informa el espíritu de nuestra
naturaleza” era a orixe do desaxuste estructural da
sociedade rural galega6. Valentín Lamas insiste en que
esta situación era o resultado da actuación de factores externos sobre a economía e a sociedade galega.
Salientaba, porén, que a desunión e a apatía do campesiñado galego reforzaban a situación de explotación
económica, marxinación social e dominación política
que padecían eles mesmos, documentando as súas
afirmacións con exemplos abondo elocuentes.

[...] Anos hai que a nosa provincia ven sufrindo unha
crise económica de consideración. Os pagos nas
obrigas dos concellos retrásanse nas caixas provinciais polo desconcerto administrativo e influencias
para prolonga-los pagos alentados pola impunidade
e a protección política, os caciques rurais seguen
na súa obra desorganizadora [... ] Urxe desterrar
estes abusos administrativos para mellora-la marcha
dos negocios públicos; caso contrario serán inútiles
todo-los esforzos para conxura-la crise económica.5

[...] En época de quintas apenas hai mozos que poidan firma-la súa filiación... existe en cada aldea un
home ou muller que, máis adiantados cós veciños,
fan dos seus coñecementos rudimentarios unha
industria que lles proporciona un modesto salario
adicándose a escribi-las cartas que estas xentes
sinxelas remiten ó esposo ausente en América na
procura de traballo ou ó fillo arrebatado do fogar
patarno para expo-la súa vida nos azares e fatigas
da guerra [...] Un pobo nesas condicións non pode

Mais Lamas era, tamén un perspicaz observador e
apunta que o atraso económico de Galicia non era
unha responsabilidade exclusiva do centralismo estatal, e interpela ó sector dos labradores  alfabetizados,
que posuían terras e gandos de seu, explotados diretamente ou en parcería, e ós labregos con explotacións
insuficientes e familiares emigrados, animándoos a
que se unan en cooperativas que fagan máis doada

5. Citamos, textualmente, do artigo “A crise económica e o incumplimento das obrigas fiscais dos concellos”, Heraldo Gallego, (15-III-1880). O mesmo
tipo de críticas aparecen, tamén, nas edicións do mesmo periódico do 1-I-1874 e do 22-X-1874.
6. A frase entre aspas procede de “la causa de nuestros males”, Heraldo do Gallego (16-IX-1875).
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usa-los seus dereitos nin cumpli-los seus deberes,
nin recibi-las reformas do progreso, pois ignoran
os adiantos da industria e nun pobo analfabeto,
o periodismo non pode exerce-la súa benfeitora
influencia [...] A plaga social do analfabetismo
enxendra discordias entre os nosos infortunados
labregos. Axuda a nutri-lo monstruo da ignorancia
a desidia das corporacións municipais, os cregos
parroquiais e os pais de familia que non fan nada
para que os cativos acudan a escola dunhos profesores de Instrucción Pública remunerados nos
nosos concellos con 300 pts. e que carecen de
coñecementos i educan por procedementos rutinarios i estériles.7
A situación era crúa e por iso os mozos fuxían do
caciquismo e do centralismo que esquilmaban a terra na que naceran. As solucións que ofrece Lamas
estaban inspiradas nos programas rexeneracionistas de despensa e escola que se estilaban na época.
Erradicar o caciquismo que reforzaba a nivel local o
centralismo do Estado liberal era fundamental para
cortar o éxodo migratorio dos fillos máis emprendedores de Galicia, porque a política miúda era o seu
andazo principal.

Emigrante en Cuba cos seus pais
nunha aldea de Chantada.
A foto fíxose na viaxe de retorno do mozo,
está publicada en Soutelo Vázquez, 2006,
Labregas, emigradas estraperlistas e represaliadas,
Concello de Valga.

[...] El labriego gallego sufre las consecuencias de
una mala administración y satisface, a costa de
penosos sacrificios, los exorbitantes impuestos
que sobre la propiedad territorial gravitan [...]
Emigrando desesperado cuando la extrema situación de miseria le imposibilita permanecer en la
aldea [...] Todas las causas que en España sustentan a la emigración están recrudecidas en Galicia,
numerosos obstáculos dificultan el desarrollo de
la agricultura: la desunión lo esteriliza todo, la
más despiadada usura lo invade todo mientras
las clases acomodadas retraen cualquier apoyo a
la clases proletaria... se desconoce el espíritu de
asociación y si alguna protección existe, no se
auxilian ni se asocian [...] El poder rural abusa

sin conciencia y sin compasión de nuestros labriegos, convirtiendo a hombres libres en esclavos
abyectos. es un poder siniestramente asociado
a la curia [...] Faltarle al señor influyente de la
comarca equivale a hacerlo con la autoridad y el
presidio acostumbra a ser el castigo impuesto [...]
El terror es el auxiliar de la Ley en la aldea, la
ambición del sr. rural su consejero y la venganza
personal su norma [...] Compárese la rapidez con
que en nuestras aldeas unos labran su fortuna y
otros se arruinan, emigrando porque en su tierra
no hay trabajo ni justicia. FOTO 4

7. Citamos, textualmente, do artigo “Instrucción primaria en Galicia”, Heraldo Gallego (15-I-1880).
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[...] La política ha hecho presa en los pueblos rurales,
separando y sembrando la discordia en las clases
sociales por la falta de ilustración y la influencia de
quienes aspiran a representar al distrito, sin reparar
en medios para imponer su voluntad como dueño y
señor de la comarca [...] En lugar del Feudalismo ha
aparecido el caciquismo rural, más temido y de más
funestas consecuencias [...] Es el propietario acaudalado, aventurero audaz o persona con cargo oficial
que aspiran a mandar en los míseros campesinos que
pagan, sufren y lloran en secreto.8

Esa mesma imaxe do labrego como un ser
mísero no peto e no ánimo que se sente indefenso diante das inxustizas do Goberno e dos
caciques, aparece no resto da producción
literaria e, especialmente, na obra poética de
Lamas Carvajal. É o autor que mellor representa, con Curros Enríquez, o compromiso
dos intelectuais rexionalistas da xeración do
Rexurdimento co campesiñado galego da época,
como salientou, no seu día, Carlos Velasco (1993:
77). Non cabe dúbida que Valentín Lamas describiu
con claridade as míseras condicións de vida dos
nosos labregos, denunciado esa tríada maléfica das
quintas, os consumos e os empréstitos usurarios,
que os mantiñan na fame crónica, endebedados e
condeados e caer nas mans dos axentes de embarque que procuraban ‘enganchar’ como emigrantes
a cantos quixesen fuxir das abafantes gadoupas
dos usureiros e dos caciques nas aldeas galegas das
décadas finais do século dezanove.9 FOTO 5

Lamas preocupábase, fundamentalmente, polo
progreso material e espiritual do campesiñado
parcelario e por iso procura a mellora das estruturas económicas do país, mergullado naquela
altura na crise económica e no éxodo masivo
cara América. Representa esa situación coa imaxe
metafórica dunha vaca mirrada á que munxen
dun xeito insaciabel ata que a matan, que ben
puido inspirar a coñecida denuncia gráfica de
Castelao. De calquer xeito, contribuíu en grande
medida a espertar a conciencia social dos nosos
paisanos que deberon formarse como clase no
sentido thompsoniano do termo, cando lían as
agudas sátiras de O Tío Marcos da Portela ou o
Catecismo do Labrego.

Valentín Lamas botou man da poesía como recurso
para denunciar a explotación inmisericorde dos
pobres labregos, porque eran mansos, apáticos e individualistas, e reivindicar fondas mudanzas na situación económica e social das aldeas galegas. Sobardou
o costumismo ruralista do xénero, o mesmo que fixo
o propio Curros, e converte a palabra nunha incitación á protesta contra os excesivos impostos, as quintas e os frecuentes abusos dos caciques cos repartos
arbitrarios de consumos e coa manipulación da
xustiza para beneficiar ós seus clientes e parentes10.
É outro dos aspectos do pensamento de Lamas que
retomaran os rexionalistas ourensáns e os agraristas
galegos nas primeiras décadas do século XX, como
veremos de seguido.

Selo do Sindicato Agrario
A Moralizadora de San
Sadurniño, publicada
en Núñez Seixas
e Soutelo Vázquez, 2004,
As cartas do destino,
Galaxia, Vigo.

8. Os dous fragmentos que citamos textualmente proceden dos artigos “La emigración de los gallegos” (Heraldo Gallego, 25-II-1880), e “El estado de
la población rural” (Heraldo Gallego, 5-III-1880).
9. Esa vida era, ó cabo, “o inferno dos que pagan os trabucos e rendas e non teñen pan para levar a boca; o purgatorio dos que van ó servizo do Rei,
vendo quedar ós fillos dos ricos na casa; o limbo dos nenos onde se atopan os que fan a aprendizaxe de labregos, descalzos de pé e perna, esfarrapados, acoradiños de fame, arrecadando o gando na chouza e a leña no monte e sin ver xiquera unha letra da cartilla dos Cristos; e o limbo dos xustos,
onde viven os alpabardas que creen nas predicacións dos políticos, nas verbas dos deputados, na protección do Goberno, en que han de saír campantes
dos seus atolladeiros sin unta-lo carro i en que lle han de facer xustiza tendo somentes a razón: xente a máis feliz de todas, porque coida que abonda
con traballar para comer” segundo escribiu o propio Lamas Carvajal (1888: 29-30).
10. Véxase, a xeito de exemplo, o artigo “Palique” (O Tío Marcos da Portela, 21-7-1889).
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Familia labrega á porta
da casa a mediados
do século pasado,
arquivo do autor.

3. A influencia de Lamas Carvajal no
movemento agrarista e no nacionalismo
galego de antes da Guerra Civil

espallamento social que acadaron e, sobre todo, da
súa incorporación ó repertorio reinvindicativo das
organizacións agrarias e rexionalistas galegas. Lamas
era populista e como tal, afirmaba que as esencias
tradicionais de Galicia residían no campesiñado que
constituía o alicerce da rexeneración do país pois conservara a lingua e o espíritu comunitario da aldea. Mais
era necesario que os labregos se integrasen dun xeito
subordinado no proxecto de recuperación da identidade de Galicia que deseñaran as elites autóctonas. E
mesmo se pregunta, a xeito de desafío, “cando o día
será en que resoe / inframada na chouza e máis no
pazo / máxica voz que a libertá pregoe / e os galegos nos deamos un abrazo”.11

Valentín Lamas Carvajal anticipou moitos dos temas
centrais ou vectores de mobilización na crítica das organizacións agrarias galegas e dos rexionalistas ó sistema
político da Restauración. A denuncia do Estado liberal
español que esquilmaba á nosa terra a través do cobro
dos impostos, da recruta obrigatoria dos mozos para
os exércitos do Rei de España e das redes de caciques
que señoreaban as aldeas galegas xa estaban na obra de
Lamas e figruan, tamén, nos mítinis e artigos de prensa
dos agraristas galegos (Cabo Villaverde, 2002: 46). Eses
temas acaían ben no ambiente socialcatólico rexionalista, e crítico co Estado centralista español e cos caciques
locais, no que se formaron Basilio Álvarez e o fato de intelectuais de familias abastadas, como Arturo Noguerol
ou Antonio Buján, que lideraron o movemento agrario
ourensán a partir de 1910 e como resultado das campañas de axitación campesiña da Liga Agraria de Acción
Gallega (Soutelo Vázquez, 1999).

É certo que Lamas apenas analizou os factores
endóxenos que ocasionaron o atraso económico
de Galicia e empobreceron a boa parte da súa
poboación sen fomentar un proceso de industrialización como o que tivo lugar en Cataluña ou
Inglaterra. Nunca alude, por exemplo, á estructura foral da propiedade nin ó papel dos cregos
como salvagardas e fiscalizadores da cultura e das
mentalidades do campesiñado galego. Tampouco
reflexiona sobre as consecuencias económicas e

De todos os xeitos, a importancia do ideario social de
Lamas derívase non tanto da súa novidade como do

11. Véxase “Cartas ós galegos. Décima”, citamos por Jesús de Juana e Xavier Castro (1987: 203). Nótese que esta proposta de integración vertical dos
labregos co sector de ‘neofidalguiños’ que eran a aristocracia intelectual e natural de Galicia, como fórmula simbiótica imprescindible para a rexeneración do agro galego será unha idea que retomen Losada Diéguez e o resto dos neotradicionalistas de Ourense (Soutelo Vázquez, 1999).
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sociais que podía ter a peculiar organización da
propiedade da terra, que estaba determinada pola
pervivencia do foro e pola extracción sistemática
do excedente agrario para os propietarios rendistas. Outrora, este contrato agrario déralle estabilidade na xestión da terra ós labregos, pero na
altura de finais do século XIX era pouco máis que
un mecanismo de coacción electoral dos señores
sobre os foreiros pola posibilidade legal que tiñan
aqueles de esixir ós cabezaleiros o pago con puntualidade de toda a renda cando este e aqueles non
votaran ó candidato debido...12 . Porén, eses atrancos estructurais non aparecen na análise social que
realizou Lamas Carvajal, como tampouco os salientarán, máis tarde os fidalguiños neotradicionalistas
do Grupo Nós ourensán. O silencio de Lamas pode
explicarse porque rexeitaba as reivindicacións abstractas de liberdade, a redención foral e mesmo o
exercizo da participación política por parte dos
labregos. El coidaba que estas arelas eran simples
maniobras dos políticos e que non resolvían as
necesidades máis urxentes das familias labregas
que eran de saneamento da administración local,
de despensa e de escola.13 FOTO 6

los gobiernos de España, que se cuidan solo de
arrebatar para el contingente del ejército los brazos tan necesarios para la agricultura, único medio
de vida con que cuentan los campesinos de estas
comarcas, y de cobrar las crecidas contribuciones
que les imponen, amenazándolos con repugnantes
recargos [...] Se nos echa en cara nuestro notable
retraso, sin que nadie se detenga a examinar las
causas que lo motivan. No hemos tenido verdadera representación en las Cámaras Nacionales,
las candidaturas se elaboran en el gabinete de un
ministro [...] Sale triunfante en las elecciones por
la presión oficial un candidato extraño que desconocía nuestro territorio, organización social y
política, así como nuestras costumbres.14
Esta é, quizais, a principal diferenza entre o discurso
destes homes e a posterior actuación do movemento agrario galego. Solidarios, antiforistas de Teis ou a
Liga Agraria de Acción Gallega incorporaron o rexionalismo, o anticaciquismo e a resistencia ó pago dos
trabucos, nomeadamente ós consumos, como vector
de movilización do campesiñado galego. A demanda
da supresión dos foros por vía de redención ou de
abolición foi o principal deles, como demostrou a andaina sociopolítica desas organizacións agrarias entre 1923 e 1936 (Cabo Villaverde, 1998; Soutelo Vázquez, 1999). Pola contra, os dous estudos que mellor
caracterizaron a figura e a evolución do pensamento social de Lamas Carvajal, coinciden en salientar
que el nunca defendeu explícitamente o redencionismo foral e que se foi achegando paseniñamente
ós postulados sociais do rexionalismo costumista
de raíz socialcatólica da época (Durán, 1977: 59-61;
De Juana e Castro, 1987: 197-198). Lamas centrou as
súas denuncias na responsabilidade do Estado liberal
e centralista da Restauración e dos ‘lobos da terra’
enviados por aquel para cobrar trabucos, executar
embargos e reclutar soldados entre o campesiñado

Lamas Carvajal configurou o discurso populista
de formulacións agrario-rexionalistas que desenvolveu, dúas décadas máis tarde, o propio Basilio
Álvarez. Os dous centraron o seu compromiso
social na crítica recurrente contra o Estado centralista español que era moi eficaz cobrando impostos
e reclutando soldados, pero non investía os seus
recursos en desenvolver as estructuras de Galicia
porque ós políticos dos partidos dinásticos só lle
interesaban os votos dos labregos.
[...] Vivimos entre un pueblo esencialmente agrícola, honrado, laborioso y grande [...] Entre un
pueblo que ha sido siempre abandonado por todos

12. Remitimos ó lector ós traballos realizados polo profesor Ramón Villares sobre a propiedade da terra en Galicia dende o século XVI e, sobre todo,
despois da desamortización liberal ata a Guerra Civil (Villares Paz, 1982 e 1994).
13. Véxase, a xeito de exemplo, o seu artigo significativamente titulado “pan, pan, pan” (O Tío Marcos da Portela, 8-I-1888).
14. Citamos do artigo “Lo que somos y a lo que venimos” que foi unha sorte de declaración de intencións de El Heraldo Gallego (nº 1, 1-I-1874).

46

~

RAIGAME 24 [n].indd 46

13/9/06 21:29:46

Valentín L amas Carvajal

Mulleres de Arcos
da Condesa (Caldas
de Reis) coas vacas.
A foto fíxose
para enviala
ós homes que
estaban emigrados,
publicouse en
Soutelo Vázquez,
2006, Labregas,
emigradas
estraperlistas e
represaliadas,
Concello de Valga.

galego, que só dispuña da colleita de millo e das crías
do gando vacún para pagarlle ó Fisco na imaxe que
nos transmiten os rexionalistas como Alfredo Brañas
(1892: 97 e ss) ou o propio Valentín Lamas. A cerna
da súa obra é o desacougo que lle produce a situación de atraso económico de Galicia, a miseria das
súas xentes e a falla dun porvir para eles diante da
tiranía dos caciques locais, do desinterese dos deputados de orixe galega e da ausencia de investimentos do Estado español nesta fisterra atlántica da que
fuxían os seus fillos á procura da fortuna alén do mar.
Lamas denunciao coa precisión dun arbitrista e coa
paixón dun nacionalista ou, simplemente, dun humanista con razón e corazón.

los diputados gallegos son siempre idénticas a las
del poder [...] Solo cuenta la voluntad de alcaldes y
caciques que conducen al colegio electoral como
un rebaño de borregos a los que ejercen el derecho
de sufragio [...] Estas personas influyentes se valen
de todos los medios para esclavizar a su pueblo:
préstamos a rédito escandaloso, cereal adelantado
para la siembra que luego se cobra recuperado y ya
se creen con derecho a imponerse en la conciencia
campesina.15
A súa meirande achega ó repertorio de recursos
para a mobilización do campesiñado que empregaron, décadas máis tarde, as organizacións do
movemento agrario, consistiu en sinalarlle os
espazos tradicionais de sociabilidade do mundo
rural que debían converter en escenarios para os
mitins e para difundir a prensa agraria. A sociali-

[...] El pueblo gallego carece de verdadera representación en las Cortes porque no puede emitir su
veredicto con libertad y las opiniones políticas de

15. Citamos, textualmente, do artigo “El estado de la población rural”, Heraldo Gallego, (5-III-1880).
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zación política do campesiñado galego comezou
coa lectura de O Tïo Marcos nas feiras e nos adros
das igrexas. Deu un salto cualitativo cando os
solidarios, antiforistas e o propio Basilio Álvarez
arengaron ó pobo neses mesmos lugares e xa non
tivo volta atrás cando as sociedades agrarias parroquiais ou municipais construíron casas de seu con
escolas grazas ás remesas colectivas que enviaron
dende La Habana e Buenos Aires os veciños que
estaban emigrados (Núñez Seixas, 1998). Lamas
amosoulles tamén ós agrarios a importancia de
dispor dun periódico que actuase como voceiro
da súa organización para mobilizar ó campesiñado. Basilio Álvarez comezou a súa andaina de
xornalista a carón de Lamas Carvajal, aprendeu
do seu mestre e por iso contou, sucesivamente, co
periódico Acción Gallega e co xornal El Heraldo

banzas dos seus coetáneos, boa parte dos cales
continuaron a súa defensa de Galicia e dos galegos.
El entrou “na chouza campesiña para compartir
fondas saudades e amarguras”. Foi compañeiro
das ruadas e peregrinacións do labrego, e a súa
protesta diante do expolio ó que sometían o Fisco
español e os caciques e usureiros galegos ós labregos axudaron a erguer a alma rexional de Galicia,
segundo escribiu Benito Fernández Alonso (1816:
180-183). O propio Losada Diéguez recoñeceulle
que o seu nome acadara sona “polas feiras e polas
romarías, festas do traballo e da Fe, decote ledas,
nas corredoiras e nas noites de parrafeos”. Lamas
fuxiu das argalladas das cidades e das liortas políticas, mas espallou o pensamento fisiócrata e rexionalista dunha beira a outra de Galicia a través de O
Tío Marcos da Portela. Ó cabo, foi a propia memo-

Gallego como voceiros da súa organización agraria. Reeditou, tamén, a avinza inicial de Lamas cos
liberais ourensáns, cando aceptou o ofrecemento
do Heraldo de Galicia de Adolfo Merelles, que
era o deputado liberal do distrito de Ribadavia,
para expresarse nel, despois de que as autoridades provinciais suprimiran aquelas cabeceiras no
1913 (Valcárcel, 1987: 58-59). E se o famoso La
Zarpa de Basilio Álvarez acadou a presenza social
que tivo entre o campesiñado de Ourense foi, en
grande medida, porque os nosos paisanos xa integraran na súa cultura política o discurso antiforal
e anticaciquíl lendo O Tío da Portela. De feito, a
prensa agraria tomou o discurso populista, rexionalista e anticaciquil deste, engadíndolle o antiforismo e a participación política como vectores de
mobilización do campesiñado galego na segunda
década do século pasado.16

ria popular, que é a cerna do espírito desta nosa
terra nai, quen o fixo inmortal, segundo escribiu o
propio Antón Losada Diéguez.17 FOTO 7
Nada cabe engadir ás súas verbas agás renovar o
chamamento ás xeracións mozas para que acheguen o seu esforzo na angueira sagrada de facermos país entre todos, seguindo o exemplo destes
homes, que soñaron unha Galicia dona dos seus
recursos e do seu futuro, sen emigrantes ne caciques, que fose acolledora para cantos viñese de
fóra ou retornasen a ela. Valentín Lamas sementou as ideas nas que se formaron os agraristas e
os galeguistas da Xeración das Irmandades que
acadaron o Estatuto de Autonomía de 1936. Os
anos de represión franquista, de medo ós asasinos
da camisa azul, de fame provocada pola política
autárquica, de éxodo rural masivo e de adou
trinamento españolista das xeracións posteriores
non abondaron para borrar a lembranza de cantos
loitaron por unha sociedade máis xusta e demo-

Resulta doado de entender, xa que logo, que
Valentín Lamas Carvajal recibise en vida as lou-

16. Basilio Álvarez publicou os seus primeiros artigos nas páxinas do Eco de Orense e no Heraldo Gallego de Lamas Carvajal (Valcárcel, 1984: 14 e
ss.). O poeta cego dedicoulle unha agarimosa lembranza na carta póstuma que dictou a Rey Soto “en pago de lo mucho que trabajó Vd. para el Eco”.
Concluía decíndo que “estivo usted acertadísimo al decir que tengo un gran corazón. Eso me vale” segundo recolleu o erudito Benito Fernández Alonso
(1916: 183). Os agrarios ourensáns desenvolveron unha ‘ofensiva creadora de xornais’ a partir de 1915 da que resultaron La Raza, La Voz del Agro
e finalmente, La Zarpa en 1921. Este subtitulado “diario de los agrarios gallegos” declarábase “órgano oficial de la Federación Provincial Agraria” e
estivo controlado sempre pola vella garda basilista que xurdira nas campaña de Acción Gallega.
17. Citamos do seu artigo titulado “Valentín Lamas Carvajal”, O Tío Marcos da Portela, nº 32, 31-V-1918).
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crática nesta fisterra atlántica de Europa. De certo
que a todas as vítimas daquela noite de pedra que
durou corenta anos lles presta saber, dende o ceo
dos bons e xenerosos, que setenta anos despois,
terán, por fin, o lugar que merecen todos eles na
Historia e na Memoria desta Galiza nosa e, sobre
todo, que as súas ideas forman parte da identidade
colectiva e da cultura política da inmensa maioría
dos galegos.
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12 Agosto 907

Cartón de visita
manuscrito de Rosina
Sánchez, viúva de Lamas
Carvajal, dirixida a
Manuel Murguía

Sr. D. Manuel Murguia
Muy Sr.mio: el dia 4 de Septiembre próximo es
el aniversario de mi esposo Lamas Carvajal (q.e.
e.p.e.) y piénsase hacer un nº extraordinario y
deseaba que la firma de V. figurase en él, mucho
le agradeceria me mandase aunque no fuera mas
qe un par de cuartillas antes del 20 y si V. quiere
hacer el favor de decírselo á algun escritor de la
Real academia pues yo no se de nadie y por todo
le quedaria reconocida
Su afma S.S. q. le s. m

DELFÍN CASEIRO NOGUEIRAS

1954, Rairiz da Veiga - Ourense

Licenciado en Filoloxía Románica
e Galego-Portuguesa. Catedrático
de Língua e Literatura no Instituto
Blanco Amor de Ourense. Colaborador en libros de texto e revistas especializadas. Membro da Mesa pola
Normalización Lingüística. Responsábel do Servizo de Normalización
Lingüística de Vilar de Santos.
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LAMAS CARVAJAL
E A ACADEMIA GALEGA
Delfín Caseiro

Q

uixo o infortunio que Valentín Lamas Carvajal morrese en Ourense, onde nacera en
1849, xusto un ano despois da inauguración da Academia Galega, isto é, o 4 de setembro de
1906, e poucos días antes da súa aprobación definitiva,
que se celebrou na cidade da Coruña o día 30 dese
mesmo mes. O ilustre escritor ourensán non puido
asistir ao acto inaugural da institución que tanto alentara ao longo da súa fecunda existencia.

curso de resposta ao novo académico estas palabras:
“Con Lamas, diferencias que hoy creo dolorosas en
el modo de juzgar su producción, nos separaron casi
de repente.”
Segundo o profesor Alonso Montero, a primeira voz
que formulara a necesidade de crear unha academia
que se ocupase de unificar e perfeccionar a lingua
foi a de Valentín Lamas Carvajal. Na novena das Dez
cartas escritas pr’os gallegos (1875), un dos seus primeiros poemarios galegos, escrito con motivo da “Exposición Regional” que se celebrou ese ano en Compostela e con manifesta intención apoloxética da terra
e do idioma, manifestaba:

No acto do 4 de setembro de 1905, tal como quedou
consignado na páxina 3 do libro de actas da Academia,
acordárase que fosen corenta os académicos de número. Os representantes da cidade de Ourense foron
tres: Benito Fernández Alonso,Valentín Lamas Carvajal
e Arturo Vázquez Núñez.

“Falai na nosa melosiña fala
pra que un tempo non chegue a facer morta;
pobo infelís que o seu lenguaxe cala
ten a roína e perdición á porta.
Falai gallego, pois non é mancilla,
En Lugo, Ourense, Pontevedra e Cruña
cal castellano falan en Castilla,
e como catalán en Cataluña;
asina poderíamos un día,
traballando costantes sin sosego,
fundar unha ACADEMIA, que faría
o ‘limpa fixa e dá esprendor’ gallego.

Na inauguración oficial da Academia, Manuel Lugrís
Freire –a quen foi dedicado este ano o Día das Letras
Galegas- fixo un emotivo eloxio de Lamas Carvajal, o
primeiro académico falecido, e deu lectura á poesía
“Amor da patria”, incluído no libro Saudades Gallegas (1880). Cando, un ano após o pasamento de Lamas Carvajal, ocupou o seu posto José Antonio Parga
Sanjurjo, Manuel Murguía, o primeiro Presidente da
Academia, que tivera viva e longa polémica co creador de O Tío Marcos da Portela, insiriu no seu dis51
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Carta mecanografada de Rosina Sánchez,
dirixida ao Presidente e aos Vogais
da Academia Galega.

“E aposto cento por un
e mais poño o que non teño
que si catro galleguiños
das catro esquinas do reino
se sacoden, co él abrochan
con patriótico empeño
po las aldeas é vilas,
e cuiden de recollelo,
de compolo e arrombalo,
e facer un todo inteiro,
juro a Dios volvo decire,
que ha de ser un gusto velo
chegar a donde chegaron
os outros, e en anos menos,
e mas inda rebasalos,
e deixalos ben arredro.”
No ano 1880, a escritora Emilia Pardo Bazán, que había
de ser designada Presidenta Honoraria da institución,
nunha recensión do libro Saudades Gallegas de Lamas Carvajal, insistía na necesidade de creación dunha
Academia.
Antes de que cristalizase definitivamente en 1905,
semella que houbo, cando menos, tres intentos de
constitución da entidade que non tiveron fortuna.
En 1881, un grupo de profesores da Universidade de
Santiago de Compostela e varios escritores realizarann
a proposta, que apareceu recollida no xornal El Eco
de Orense, dirixido por Lamas Carvajal.

Pro namentres mui útil e bo fora
fundar da nosa léngoa en desagravio
nos pobos ATENEOS, falando agora
na léngoa que falou Alfonso o sabio.”

En 1884, O Tío Marcos da Portela anunciaba que un
grupo de escritores se ía reunir en Compostela para
resolver o problema da escritura do idioma.

Nese mesmo ano, Teodosio Vesteiro Torres fundara en
Madrid a sociedade “Galicia Literaria” e recoñeceuse
a Lamas Carvajal como socio de mérito desta tertulia
madrileña.

O terceiro intento, o máis rigoroso de todos, ocorreu
en 1894 e resultou da intención de converter a Asociación coruñesa “Folk-lore gallego”, impulsada por
Emilia Pardo Bazán, en “Academia gallega”.

En 1879, en El Heraldo Gallego (1870-1880), publicación periódica que Lamas Carvajal comezou a dirixir
en 1874, apareceron tres artigos consecutivos de Aurelio Elías Martínez que defendían a creación dunha
Academia.

Á vista de que o cultivo literario non era suficiente
para conseguir o perfeccionamento da lingua, solicitouse a creación dunha asociación, a “Academia Gallega”, que se ocupase de elaborar unhas normas de
uso do idioma, de realizar estudos científicos e de
fomentar o seu uso e cultivo. Personalidades como

Con anterioridade, Xoán Manuel Pintos deixara constancia na súa obra A Gaita Gallega (1853) da preocupación por conseguir a unidade do idioma:
52
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Xoán Manuel Pintos, Juan Antonio Saco y Arce, Manuel
Murguía, Curros Enríquez ou o propio Lamas significáronse na formulación desta demanda, que remediase a anarquía ortográfica do galego escrito ao longo
do século XIX. Curros Enríquez, desde as páxinas do
seu semanario La Tierra Gallega da Habana, foi un
dos máis persistentes na empresa; o seu compromiso
e empeño habían resultar determinantes. Este foi un
período transcendental no que a cultura escrita comezaba a xeneralizarse, a través dos libros e das publicacións periódicas.

Reprodución
da páxina 3
do libro de actas
da Academia
Galega en que
se recolle o
acordo de fixar
o número de
académicos e,
entre outros,
o nome de
Lamas Carvajal.

Os estudosos estiman hoxe que o noso Rexurdimento
foi moito máis que un renacemento literario; constituíu un movemento de reivindicación da lingua en
todos os niveis e en todos os planos, desde o literario
ao oral.
O prestixio, a dignificación, a depuración e a difusión
da lingua, na súa expresión oral e escrita, conformaron
os grandes obxectivos que guiabann a tarefa xornalística e a creación literaria de Lamas Carvajal.

“Os mandamentos d’o MARCOS fora d’a airexa, son
seis: facer á todos xusticia, non casarse con ninguen,
falar o gallego enxebre, comprir c’o que manda a ley,
loitar pol-o noso adianto, con antusiasmo e con fé, vestir calzós e monteira peromnia sécula amen.”

No Prólogo do poemario Espiñas, follas e frores (1875
– 1876 ), manifestábase o autor nestes termos:

“Teñen os pobos a gala n-o seu lenguaxe falar; fálase
chino na China, portugués en Portugal, catalán en Cataluña, e n-a Alemania, alemán, soilo os gallegos d’agora
hastra vergonza lles dá falar a melosa e dolce fala que
falan seus pais.”

“Ben quixera que iste libriño chegase hastra as maos
dos que proban as aldeas mais acurrunchadas, quixera espertar no curazón dos meus paisanos o amor á
nosa dulcísima lengua. Causa vergonza decilo; os nosos
mesmos campesinos mistúrana hoxe sin piedade coa
castellana. Non poderei lograr os meus deseios porque
son probe; pídolle, pois, de favor a cantos merquen iste
libriño, si é que non lles prace, que llo regalen a calquera aldeano que atopen no seu camiño, pra que leéndoo
entre eles, vexan que non é vergonza, cal pensan, o espresarse na sua rica fala.”

No primeiro parrafeo de O Tío Marcos da Portela (7
de febreiro de 1876) formulaba de maneira directa
esta declaración:
“Cobizo que non haxa un curruncho na nosa pátrea
onde non se oia o noso brando e melosiño lenguaxe
limpo das misturas doutras léngoas, nos fiadeiros, nas
romaxes, nos parrafeos coas mozas, nas cántigas. En
todo é necesario que resprandeza a nosa fala. Isto tedes que comprir ó pé da letra si é que tedes o nobre
anhelo de conseguir a prosperidade dista adourada
rexión, votando asina os novos cimentos dun porvir
cheo de groria.”

No ano 1876, Lamas Carvajal fundara O Tío Marcos da
Portela, a primeira publicación periódica escrita totalmente en lingua galega; primeiro quincenal, pasou logo
a ser semanal; axiña atinxiu a sorprendente tiraxe de
4000 exemplares, proba da súa extraordinaria popularidade; dúas etapas (1876 – 1880, 1883 – 18899), en vida
do seu fundador. O compromiso absoluto coa lingua
ficaba expresado nos dous textos que figuraban na cabeceira da publicación:

E no primeiro parrafeo da segunda etapa, Lamas
Carvajal reafirmábase nas súas máis firmes conviccións:
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llega, y-as regras d’a ortografía son tan unipersonales
que se volve un home tolo ô ver que as autoridás gallegas n-a materia, escriben cada ún d’a maneira que Dios
ou a sua cencia lle deu a entender.”

Reprodución da
páxina 33
do libro de
actas da
Academia
Galega
en que se
dá conta
da carta
enviada por
Rosina Sánchez, viúva
de Lamas
Carvajal,
e o sentimento da
institución
pola morte
do escritor

Lamas foi tamén un dos primeiros autores do Rexurdimento en facer un chamamento directo a prol do
emprego oral consciente do idioma. Así o expresaba
na composición “O falar das fadas”, do libro Saudades
Gallegas (1880):
“Fálame nesa fala melosiña
que celestiales armunías ten;
fálame no lengoaxe da terriña
s’é que me queres be.
Fálame nesa fala qu’espresando
tristuras, fai sentir ô curazón
non sei que morno acabamento brando,
nin que vaga emoción.”
(...)
En palabras de Carme Hermida, Lamas Carvajal “foi un
home comprometido co movemento de recuperación
nacional de Galicia, que tivo unha visión do futuro do
idioma e dos avances técnicos e sociais moito máis
avanzada cá dos seus coetáneos.”

“ ... eu volvo de novo, con mais ánemos que dinantes,
a recordar o que moitos esquecen, a espertar ós que
dormen, a manter latexante e viva a historia da nosa
terra, a fala da nosa patria.”
Convén lembrar, a respecto deste compromiso co idioma, que a partir de 1875 Lamas Carvajal ía empregar unicamente o galego na súa produción literaria. Lamas atreveuse a manifestar publicamente o ideal dunha Galiza
monolingüe, ao entender que esta era a única alternativa
para garantir a supervivencia da lingua.

A tarefa iniciada polos intelectuais do XIX resultou decisiva para a conservación da lingua e para a aparición
de sucesivos movementos de reivindicación da identidade de Galiza.

Foron constantes os chamamentos de Lamas ao emprego do galego na prensa escrita, que debería ter o
protagonismo e a gloria da súa promoción e implantación social. Nas publicacións que el dirixiu –El Heraldo Gallego, O Tío Marcos da Portela, El Eco de
Orense– apareceron moitos artigos nos que se puña
de relevo a preocupación pola corrección gramatical
e ortográfica da lingua.

A pesar da cegueira –librara do servizo militar no 1870
alegando esta doenza e perdeu completamente a vista
con 27 anos–, Lamas Carvajal foi o autor máis prolífico e polifacético do seu tempo. A súa muller, Amalia
Rosina Sánchez, orixinaria da Guarda (Pontevedra), e
dous dos seus fillos, Valentina e Modesto, foron os que
transcribiron, ao ditado do autor, a maior parte da súa
obra creativa.

O traballo “Fora vergonza”, asinado por un tal Manoel
de Lence –seguramente pseudónimo do propio Lamas–,
que apareceu en O Tío Marcos da Portela (1 de xuño de
1888) resulta magnífico exemplo desta traxectoria:
“Porque o certo élles, que apesar de ser un gallego, vése
n-as apuradas pra saber o verdadeiro modo d’ esquirbir
as palabras mais conecidas e mais correntes d’a fala ga-

Axiña atinxiu grande éxito como escritor e extraordinaria popularidade –comparábel á de Curros Enríquez-,
pola súa capacidade de análise da realidade galega, nomeadamente do mundo campesiño, e a súa complicidade coas clases sociais máis desfavorecidas. O seu célebre
O Catecismo do labrego (1888), peza paródica na que
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se denuncia a situación de miseria do campesiñado galego e a explotación caciquil, chegou ás trece edicións
en vida do autor. O seu estilo caracterízase pola acertada
mestura de denuncia e ironía –sátira (retranca), e pola
fidelidade ao rexistro coloquial, do que é un grande coñecedor. A produción literaria e xornalística de Lamas
constitúe un auténtico tratado de fraseoloxía galega, especialmente ourensá. O autor ourensán pon os alicerces
do xornalismo galego e convértese no primeiro empresario editorial.

Reprodución
da páxina
34 do libro
de actas da
Academia
Galega
–“Acta
de Junta
ordinaria”en que se
acorda dar
resposta
á carta
de Rosina
Sánchez.

Para a profesora Pilar García Negro, estudosa e editora
da súa produción poética galega, “Lamas é un ilustrado, un home culto que pon a sua intelixéncia e a sua
actividade ao servizo da ‘redención’ do país e da exibición e dignificación da sua clase social máis numerosa, os labregos. ...é o escritor do XIX máis claramente
empeñado na procura da alianza co povo, máis interesado en devolver, prestixiado, aos utentes ‘naturais’ do
idioma galego, a sua credencial básica.”

Carvajal de que “...si bien no podía tomar iniciativa
alguna, habría de cooperar por cuantos medios estuvieran á su alcance á la realización de aquel pensamiento.”

Após o seu pasamento, son moitas as homenaxes e
os actos de recoñecemento que se celebraron na súa
honra. A súa viúva Rosina Sánchez, fiel e animosa colaboradora durante tantos anos, púxose á fronte de
moitas iniciativas.

No mes de agosto do ano seguinte, Rosina Sánchez dirixíase novamente ao Presidente da Academia, Manuel
Murguía, mediante un cartón de visita manuscrito, solicitando a súa colaboración e a de outros escritores
da institución para un número extraordinario –de El
Eco de Orense, imaxinamos–con motivo do primeiro
aniversario do falecemento de tan distinguido personaxe.

Nos arquivos da Academia gárdanse dúas comunicacións
escritas –unha carta e un cartón de visita– remitidas por
Rosina Sánchez.A carta, mecanografada en papel coa cabeceira do xornal El Eco de Orense, datada o 6 de novembro
de 1906, dirixida ao Presidente e os Vogais da Academia
Galega, procuraba os auspicios da institución no proxecto
de erixir, mediante suscrición popular, un mausoleo no cemiterio de Ourense no que repousasen os restos mortais
do ilustre xornalista e escritor.

No ano 1949 –celebración do centenario do seu nacemento–, con motivo da inauguración, no xardín do
Posío de Ourense, dun monumento conmemorativo dedicado ao creador de O Tío Marcos da Portela, Ramón
Otero Pedrayo, valedor incondicional de Lamas Carvajal, fixo a primeira alocución pública empregando o
galego despois da Guerra Civil, perante as autoridades
militares e civís do franquismo.

Unha acta da Academia recolle que se deu coñecemento aos presentes da carta de Rosina Sánchez; no
mesmo documento faise constar, a proposta do Presidente, o sentimento da Academia pola morte de
Valentín Lamas Carvajal e o envío á súa viúva dunha
mensaxe de pésame.

En 1972, a Real Academia Galega decidiu dedicarlle a
Lamas Carvajal a celebración do Día das Letras Galegas
e realizou a publicación dunha escolma de poesías do
autor, con unha introdución do propio Otero Pedrayo
e un epílogo de Ricardo Carballo Calero.

A acta correspondente á Xunta ordinaria da Academia,
celebrada o día 1 de decembro de 1906, rexistra o
acordo da institución de responder á viúva de Lamas
55

~

RAIGAME 24 [n].indd 55

13/9/06 21:29:50

MARCOS VALCÁRCEL

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,
2005) e o estudo introductorio do
libro “Últimas páginas sobre Galicia.
Artículos olvidados en “Vida Gallega”
(1919-1962)”, de Vicente Risco (Ed.
Alvarellos, 2006). É membro correspondente da Real Academia Galega
desde 2004.
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VALENTÍN LAMAS CARVAJAL,
O SEU XORNALISMO
Marcos Valcárcel

1. LAMAS CARVAJAL
NO SEU TEMPO

ocultar as claves de continuidade do Lamas escritor
nos moi diferentes xéneros e rexistros empregados,
claves que se expresan de forma máis contundente
no xornalismo, que foi tamén a parcela do seu quefacer que en vida do autor tivo maior repercusión e
receptividade públicas.

A recuperación do escritor, poeta e xornalista
Valentín Lamas Carvajal, con motivo do centenario
da súa morte, semella unha ocasión ben pertinente
para enfocar a revalorización do autor ourensán
como unha das figuras centrais das letras galegas
do Rexurdimento e, sen dúbida, o personaxe de
máis pouso cultural e social no Ourense da segunda
mitade do século XIX, á marxe de Curros Enríquez,
ausente este último da cidade durante boa parte da
súa biografía.

Lamas Carvajal é un autor literario de extrema coherencia e forte vontade de estilo propio, avanzando
neste sentido unha serie de propostas culturais que
serán logo recollidas e continuadas por outros autores durante varias décadas e que serían recoñecidas,
moitos anos despois, por outros escritores como
Ramón Otero Pedrayo ou Eduardo Blanco Amor. A
recente publicación da súa Poesía Galega nunha
rigorosa e exhaustiva edición da profesora Pilar
García Negro (1998) permite ter acceso máis doado
a novas bases documentais para avaliar a achega do
ourensán ás letras do Rexurdimento; sería preciso
tamén recoller a obra en prosa do escritor, publicada
no seu día en libro, para ter unha visión de conxunto
da súa produción.

Unha axeitada recuperación do significado do escritor Lamas Carvajal debe ir paralela á pluralidade de
campos literarios que o autor abordou ó longo da
súa vida, atendendo de forma moi especial ó eido do
xornalismo literario no que o ourensán destacou de
forma relevante sobre o conxunto dos seus contemporáneos. Creo que a diversificación da súa producción escrita – poesía, prosa, xornalismo- non debe
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Cómpre non esquecer, polo demais,
o papel de avanzada de Lamas como
prosista: xa se ten subliñado como a
publicación en 1887 da serie de contos
costumistas titulada Gallegadas vén
cubrir un importante oco na prosa
en galego do momento, atra entón
limitada á primeira novela de Marcial
Valladares, Maxina ou a filla espuria,
escrita en 1870 e publicada en 1880
por entregas en La Ilustración Gallega
y Asturiana. Ata 1889 non se publicou a primeira novela de mocidade
de Heraclio Pérez Placer, Predicción,
premiada en Betanzos en 1887, que
aparecerá publicada precisamente nas
páxinas de O Tío Marcos d´a Portela
da man de Lamas, novela á que seguirán, en 1893 e 1894, ás dúas obras de
Francisco Álvarez de Nóvoa (Pé das
burgas, Beira o Barbaña.Paisaxes),
tan renovadoras en tantos aspectos.

Valentín Lamas
Carvajal é,
sen dúbida,
o personaxe
de máis pouso
cultural e social
no Ourense da
segunda mitade
do século XIX,

Posío, onde antano se levantaba a forca,
e como se puxeron os primeiros pasos
do que hoxe é o Instituto Otero Pedrayo,
cun xardín botánico anexo no propio
Posío; iniciábanse as obras da rúa do
Progreso, estrada de Villacastín a Vigo, e
da canalización do Loña, falábase tamén
do proxecto de ferrocarril de Zamora
a Ourense e na Casa do Concello non
paraban de discutir sobre a conveniencia ou non da instalación de farois de
gas-petróleo nas rúas da cidade.

á marxe de

Foron aqueles días incertos e axitados,
sobre todo cando chegaron as ondas
atendendo
revolucionarias da «Gloriosa», pois así chade forma moi
maron os cronistas da época á Revolución
especial ó eido
de Setembro de 1868. E foron tamén días
do xornalismo
de forte debate ideolóxico e de intensa
literario no
vida cultural, como o amosan as múltiples empresas xornalísticas que entón
que o ourensán
se poñen en marcha: xornais como El
destacou de forma
Orensano, La Nueva Galicia, El Amigo
relevante sobre o
Quero rematar esta presentación
de Galicia, Fra-Diávolo (semanario satíconxunto dos seus
cunha breve referencia á cidade
rico e literario) ou El Eco del Liceo, portacontemporáneos.
ourensá do seu tempo, residencia pervoz este dos homes ilustrados que defenmanente do escritor durante toda a súa
dían os intereses liceístas. Ó longo desta
andaina biográfica entre 1849 e 1906.
andaina xorde a primeira xeración de proSeguindo a crónica Del Orense Antiguo de José tagonistas do xornalismo ourensán, con nomes como
Adrio Menéndez (1935), sabemos que era aquel un Alejandro Quereizaeta, Santiago Infante de Palacios,
Ourense pequeniño, cunha forte sociabilidade, que Joaquín Gaite, Juan Antonio Saco y Arce, Luciano Cid
tiña como lugares privilexiados a rúa da Paz e a Praza Hermida, Juan Manuel Paz Nóvoa, etc., moitos dos cales
Maior, e que viña de castelanizar os nomes das súas reaparecerán en novas aventuras tipográficas nos anos
rúas a instancias dun concellal natural de Mobuey 70 e 80, no período en que Lamas vai desenvolver os
(Zamora). Esta cidade comerciaba os seus productos seus máis ambiciosos proxectos periodísticos.
agrarios na Praza da Magdalena, coas queixas lóxicas
dos veciños cando apretaban as calores do verán no
lugar e que reclamaba das súas autoridades medidas 2. OS PROXECTOS XORNALÍSTICOS DE
efectivas para remediar o evidente estado de miseria LAMAS CARVAJAL
en que se desenvolvían as entón chamadas «clases
menesterosas». Aínda por riba a mediados de século Lamas Carvajal fixo do xornalismo a súa profesión
reaparecía o cólera e as boas xentes populares tiñan durante toda a súa vida adulta, nun longo período
que amotinarse para que as autoridades instala- que vai desde 1874 ó ano 1906, data da súa morte.
sen uun Hospital para coléricos no Cuartel de San Basicamente son tres os grandes proxectos ós que
Francisco. Conta Adrio Menéndez como naqueles Lamas vai estar vencellado como principal promotor
anos se acordou facer un parque novo no Campo do e fundador de xornais e nos tres o escritor abre portas
Curros Enríquez,
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Debuxo de Conde Corbal
A residencia permanente do escritor durante

e fai achegas fundamentais á historia do xornalismo galego. Doutra banda, o feito de figurar á
fronte de O Tío Marcos d´a Portela convérteo,
sen dúbida, na peza fundacional do xornalismo
en galego que ha continuarse despois nunha
ringleira de cabeceiras, espalladas por toda
Galicia, que recoñecen esa primacía ó xornal
de Lamas e mesmo imitan de forma declarada
o seu modelo periodístico.

toda a súa andaina biográfica entre 1849 e
1906 era aquel Ourense pequeniño, cunha forte
sociabilidade, que tiña como lugares privilexiados
a rúa da Paz e a Praza Maior, e que comerciaba os
seus productos agrarios na Praza da Magdalena.

2.1. EL HERALDO GALLEGO
(1874-1880)

Como xa indicou no seu momento Filgueira Valverde,
a aparición de O Tío Marcos... ten 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 en Ourense (reseñada
en La Región o 18 de maio do mesmo ano). Vexamos
agora unha breve descrición xeral dos tres xornais
fundados polo poeta ourensán.

Editouse en Ourense esta revista cultural co subtítulo «Semanario de Ciencias, Artes y Literatura». O
seu primeiro número saíu á rúa o 1 de xaneiro de
1874 e o derradeiro fíxoo o 23 de outubro de 1880,
cando levaba 408 números publicados. Inicialmente
tivo periodicidade semanal, para pasar en 1876 a
bisemanal e un ano despois a quincenal; en 1880
volveu ser bisemanal. Tiña un formato de 29 por 21
cm. e oito páxinas, a dúas columnas, editándose en
diferentes imprentas ourensás. Debeu ter arredor de
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600 suscriptores. O seu fundador e director, Lamas
Carvajal, tiña só 25 anos cando o puxo en marcha.
Antonio Acevedo Prieto encargouse da administración. Na súa redacción colaboraron, segundo
Fernández Gallego, os escritores Jesús Muruais,
Curros Enríquez e Arturo Vázquez Núñez. Consta
tamén a participación como redactores de Camilo
Placer Bouzo e José María Hermida (citado como
tal no número 112), mentres que Curros Enríquez
e Vázquez Núñez deixaron a redacción en xuño de
1878 «por causas agenas a la voluntad de la empresa»
(n.269).

El Heraldo Gallego abriu o camiño doutras revistas
culturais semellantes en toda Galicia. No seu primeiro editorial, baixo a cabeceira «Lo que somos y
a lo que venimos», definía entre as súas aspiracións
principais a independencia dos partidos políticos, a
denuncia do caciquismo e a profesión de fe cristiá.
A perspectiva rexionalista está presente xa no seu
primeiro número cunha moi dura crítica á situación
de Galicia: «... un pueblo que ha sido siempre abandonado por todos los gobiernos de España, que se
cuidan tan sólo de arrebatar para el contingente
del ejército los brazos tan necesarios para la agricultura, único medio de vida con que cuentan los
campesinos de estas comarcas, y de cobrar, amenazando con repugnantes recargos, las crecidas
contribuciones que les imponen».

El Heraldo Gallego foi unha das publicacións punteiras da prensa cultural da Restauración. Tratou sobre
todo temas literarios, históricos, debates eruditos,
cuestións arqueolóxicas e culturais. A revista daba
conta tamén do movemento artístico da época e
publicaba biografías de galegos egrexios e escenas de
costumes galegos. De carácter bilingüe, o galego tiña
presenza sobre todo nos espazos poéticos e publicou
números extraordinarios dedicados ó poeta Añón e
ó historiador Vicetto, así como «Coroas Poéticas» a
Méndez Núñez e Ramón Rúa Figueroa. Tiña entre as
súas seccións fixas as nomeadas Crónica Orensana,
Revista Local, Revista de la prensa en Galicia,
Correspondencia de Galicia e Variedades.

Posteriormente usará como lemas tres consignas de
signo nidiamente rexionalista: «Galicia ante todo»,
«Deus fratresque Gallaeci» e «Galicia sobre todo».
Non faltan tampouco, en artigos asinados por Lamas,
as queixas contra as fortes cargas tributarias ou a
denuncia da «fría indiferencia» con que eran tratados os asuntos de Galicia polos gobernos españois
da época. Outros temas habituais nas súas páxinas
foron a defensa do ferrocarril de Ourense a Vigo, a
demanda de escolas de agricultura e granxas-modelo
para o ensino dos labregos, a fundación de entidades
de creto para o aforro das clases menos acomodadas,
a protesta contra a emigración e contra os especuladores que facían negocio con ela e a denuncia da
falla de inversión dos capitais dos galegos que se
enriquecían fóra do país (véxanse, por exemplo, textos como «La causa de nuestros males», 16-IX-1875,
ou «La emigración gallega», 16-XI-1875).

Entre o seu numeroso abano de colaboradores figura
a práctica totalidade do Rexurdimento literario
de finais do século XIX, en galego e en castelán.
Asinaron nas súas páxinas autores como Indalecio
Armesto, Waldo Álvarez Insúa, Francisco Añón,
Ramón Barros Silbelo, Rosalía de Castro, Emilia Calé
y Torres, Rogelio Cibeira, Manuel Curros Enríquez,
Filomena Dato, Benito Fernández Alonso, José
García Mosquera, Antonio María de la Iglesia, Benito
Losada, Manuel Murguía, Andrés Muruais, Jesús
Muruais, José Ogea (que publica aquí varios capítulos do seu libro “El mundo rural”), Emilia Pardo Bzán,
Aureliano José Pereira, Juan Manuel Paz Nóvoa, José
Pérez Ballesteros, Juan M.Pintos, Eduardo Pondal,
Alejandro Quereizaeta, Ventura Ruíz y Aguilera, Juan
Antonio Saco, Teodosio Vesteiro Torres, Alfredo
Vicenti Rey e Benito Vicetto, entre outros, ademais
dos xa citados como redactores.

2.2 O TÍO MARCOS D´A PORTELA (1876-1889)
Foi o primeiro periódico publicado integramente en
galego na historia de Galicia. Inspirado por Lamas
Carvajal, na súa andaina hai que disterar tres etapas
diferentes, dúas delas próximas e baixo o pulo do
poeta ourensán (nos períodos dos anos 1876 a 1880,
1883 a 1889), e unha terceira, case 30 anos despois,
cando as Irmandades da Fala resucitan esta cabeceira
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para utilizala como portavoz, entre 1917 e 1919 e da
man de Hixinio Ameixeiras e Xavier Prado Lameiro.
Na primeira etapa, ata 1880, publicou un total de
124 «parrafeos»; a segunda etapa, de 1883 a 1889,
leva nova numeración e foi o período máis extenso e
regular, pois nela sacáronse 396 novos parrafeos. En
conxunto, en vida de Lamas, o total de números ou
parrafeos publicados foi de 430.

aparece xa na súa cabeceria e no coñecido deseño da
mesma que representa un labrego enxebre, coa súa
monteira, chaleco, polainas e faixa. Vencellado intimamente ó propio estilo xornalístico e literario do
fundador, O Tío Marcos... reflicte os temas cotiáns
do mundo rural galego, a denuncia da miseria, a
fame e a emigración dos labregos, as críticas contra
os políticos e o caciquismo e as protestas contra os
impostos e as novas cargas do Estado liberal. Outra
das claves do xornal foi a defensa da lingua galega e
o orgullo do seu emprego público, así como un tono
anticentralista que o sitúa como un precursor das
formas agrario-galeguistas que se desenvolverán nas
primeiras décadas do século XX en Galicia.

Cada número levaba como título a forma de «Parrafeo»
e o primeiro viu a luz o 7 de febreiro de 1876. Ata
outubro dese ano publicáronse con periodicidade
quincenal, os días 7 e 23 de cada mes, pero desde o
número 18, con data do 5 de novembro de 1876 e ata
a fin da segunda época foi semanal, agás interrupcións. Das súas dificultades para subsistir falan precisamente estas rupturas no ritmo de publicación: de
outubro de 1877 a xaneiro de 1878, de setembro de
1878 a outubro de 1879. Desde 1883 as ausencias do
semanario son máis escasas, limitándose a algunha
semana en cada ano. Ademais do subtítulo «Parrafeos
c´o pobo galego», levaba dúas lendas na cabeceira
que indicaban a periodicidade, lugares de venda (nas
principais feiras de Galicia) e os contidos baixo a
fórmula «artículos de costumes, poesías, efemérides,
cantares e contos do país galego».

Esta publicación integrou a práctica totalidade
da intelectualidade galega do momento, desde
os Precursores ata os autores do Rexionalismo e
Rexurdimento cultural. Cabe destacar, entre eles,
a presencia de Francisco Añón, Curros Enríquez,
Eduardo Pondal, Benito Losada, Manuel Lugrís
Freire, Marcial Valladares, os irmáns De La Iglesia,
José Pérez Ballesteros, Eladio Rodríguez González,
Antonio Saco y Arce, Benito Fernández Alonso,
O feito de figurar á fronte de O Tío Marcos
d´a Portela convérteo, sen dúbida, na peza

Editouse inicialmente na imprenta de La Propaganda
Gallega para pasar logo a de El Eco de Orense, diario
que dirixía o propio Lamas. Nun formato de 29 por 19
cm., tiña habitualmente oito páxinas, a dúas columnas.
Entre decembro de 1876 e maio de 1877 faise constar
baixo a cabeceira o dato concreto da súa tirada, 4000
exemplares; polas propias páxinas do xornal sabemos
do seu envío a diferentes puntos de Galicia, España
e da emigración americana, sobre todo á cidade da
Habana (a mediados de 1877 afírmase que medrou o
número de suscriptores na emigración). Contaba con
seccións fixas como «Efemérides», «Casos e Cousas»,
«Cousas do Día» e «Correo do Tío Marcos», que relataba aspectos da vida interna do diario e mesmo as
queixas de Lamas contra os suscriptores que demoraban o pago do xornal.

fundacional do xornalismo en galego que
ha continuarse despois nunha ringleira de
cabeceiras, espalladas por toda Galicia.
Como xa indicou no seu momento Filgueira
Valverde, a aparición de O Tío Marcos...
ten para a prosa galega o mesmo sentido
e significado que a invención
dos Cantares Gallegos de Rosalía
para a lírica do seu tempo.

Arturo Vázquez Núñez, Manuel Núñez González,
Enrique Labarta Pose, Manuel Amor Meilán, Heraclio
Pérez Placer, Roque Pesqueira Crespo, Silverio Lamas
Carvajal (fillo do fundador), Juan Neira Cancela, José
María Posada, Aureliano José Pereira, Baldomero Lois
Pérez, Filomena Dato Muruais, Cesáreo López Pinal,

Era este un xornal dirixido a un público popular, moi
en especial ó campesiñado. Esta finalidade populista
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El Heraldo Gallego abriu o camiño doutras revistas culturais semellantes en toda Galicia.
No seu primeiro editorial, baixo a cabeceira “Lo que somos y a lo que venimos”,
definía entre as súas aspiracións principais a independencia dos partidos políticos,
a denuncia do caciquismo e a profesión de fe cristiá.

Amador Montenegro Saavedra, Andrés Muruais, Pío
Parada, Francisco Portela Pérez, Javier Valcarce
Ocampo, «Roque Grilo Berzas» (seudónimo de
Remigio Garrido Bouzas), etc.

tas páxinas moitos dos relatos que logo deron forma
ó seu libro Contos, lendas e tradiciós de Galicia;
velaí tamén o retrato de Xan da Coba do propio
Lamas e outros contos recollidos despois no seu libro
Gallegada. Outros textos publicados neste xornal
foron «Marcelo» e «Hay que tempos!...», de Roque
Pesqueira Crespo; «Entre ratos», conto de Benito
Fernández Alonso; «Unha romaxe n-a miña terra»,
de Baldomero Lois Pérez; «As cartas», de Carlos Pol
Caamaño; «O muíño d´os tios Mariquiñas», de Manuel
Núñez González, etc. Nas súas páxinas incluíronse

Entre os textos aparecidos neste xornal cabe subliñar
algúns pola súa relevancia no sistema literario galego.
Por exemplo, a noveliña «Prediución» e os relatos
«¡Ourensiño, meu Ourense!», «Corpo sin alma», «O
puzo d´a Sila» e «O puzo d´o inferno», todos eles do
ourensán Heraclio Pérez Placer, que anticipa así nes62
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asimesmo recolleitas de refráns e cantigas realizadas
por Saco e Arce e traducións ou adaptacións doutras
linguas, como «El Gaiteiro de Gijón», de Campoamor,
versos cataláns ou un conto provenzal de Roumieux.

duración entre finais do século XIX e comezos do
XX. Apareceu en 1880, como bisemanario, con saída
os mércores e sábados; en 1887 ampliou as súas saídas a tres, aparecendo os martes, xoves e sábados;
finalmente, desde o primeiro de agosto de 1892
publicouse a diario, exceptuando os festivos, ata o
ano 1909, data do seu peche. Contaba con imprenta
propia e levou varios
subtítulos
como
Editouse inicialmente
«Periódico político»,
na imprenta de La
«Periódico liberal»,
Propaganda Gallega
«Diario Político» e
para pasar logo a
«Diario de la mañana».
de El Eco de Orense,
Tiña un formato de
diario que dirixía o
37 por 26 cm., e catro
propio Lamas.
páxinas, a cinco ou

O xornal de Lamas foi o creador dunha auténtica
escola de novo xornalismo en galego, que tería en
anos sucesivos continuadores como A Tía Catuxa
e O Galiciano (1884-1889), ambas en Pontevedra;
A Fuliada (1882-1886), de A Coruña, e A Monteira
(1889-1890), de Lugo, entre outros. Este último,
por exemplo, reutiliza unha estrutura formal moi
similar ó xornal ourensán e unha mesma división en
seccións, remitíndolle ademais un garimoso saúdo
de recoñecemento no seu primeiro número. Antes
aínda, a influencia do modelo de Lamas chegara xa
ata Cuba, pois na Habana edítase, entre
xullo de 1885 e setembro de 1889, A Gaita
Gallega, primeira publicación monolingüe da emigración, impulsada por Ramón
Armada Teixeiro e Manuel Lugrís Freire.
Da consulta deste xornal (reeditado polo
Centro Ramón Piñeiro, 2000), no que
tamén colabora Lamas, é doado comprobar
o grado de paralelismo e imitación que O
Tío Marcos... xenerou ó seu arredor: en
A Gaita Gallega non só se imitan as seccións e espazos do xornal ourensán, senón
mesmo as formas e rexistros literarios, de
xeito que moitos dos seus traballos serían
perfectamente integrables na publicación de Lamas.

seis columnas, que
co seu paso a diario
ampliouse a 44 por
27 cm. Gabábase de
ser tamén o diario
«de mayor circulación de la provincia»,
próxima ós dous mil
exemplares.

A pegada xornalística do poeta ourensán pervive
anos despois, xa pasado o século, en cabeceiras
como O Tío Pepe (1913) de A Fonsagrada e nas publicacións co mesmo nome do orixinal ourensán que
se impulsan na Habana en 1914, ademais da xa citada
como terceira etapa de O Tío Marcos... en Ourense
entre 1917 e 1919, coas Irmandades da Fala.

Contaba con
seccións fixas como
“Efemérides”, “Casos
e Cousas”, “Cousas
do Día” e “Correo
do Tío Marcos”, que
relataba aspectos
da vida interna do
diario e mesmo as

El Eco de Orense
foi fundado polo
deputado liberal por
Ourense don Vicente
Pérez e tivo, ó longo
dos 29 anos da súa

2.3. EL ECO DE ORENSE
(1880-1909).
Foi un dos primeiros diarios importantes da cidade
de Ourense e tamén un dos de maior influencia e

queixas de Lamas
contra os suscriptores
que demoraban o
pago do xornal.
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existencia, diversos directores: Rodríguez Quiroga
entre 1880 e 1883, Valentín Lamas Carvajal entre 1883
e 1906 e Antonio Fuentes e Modesto Lamas Sánchez,
fillo do poeta, nos tres últimos anos do xornal. Pola
súa redacción pasaron escritores e xornalistas como
Arturo Vázquez Núñez, Juan Neira Cancela, Santiago
Álvarez de Nóvoa, José García Losada e Silverio Lamas
Carvajal, irmán de Valentín, Modesto Fernández
González (como corresponsal en Madrid) e, xa nos
últimos anos do diario, Basilio Álvarez. En xuño de
1909, con Antonio Fuentes como director, eran redactores Enrique Cantón, José Adrio Menéndez, Modesto
L.Carvajal, Alfonso Carballo Rey, Juan J.Reza, Julio
Carballo Enríquez e Antonio López (así consta nunha
fotografía do número 6 de Vida Gallega).

Segundo José Fernández Gallego, biógrafo algo haxiográfico do poeta ourensán, o principal responsable
desta ruptura sería Vicente Pérez, que pretendía obrigar a Lamas a escribir soltos difamatorios contra os
seus adversarios, pretensión á que sempre se oporía
o xornalista. Para outros autores como Xavier Castro
e Jesús de Juana (1985) as razóns estarían máis vencelladas á personalidade individualista e ausente de disciplinas do poeta ourensán, «defendendo, en razón
dunhas vantaxes económicas e dentro dun mínimo
marco deontolóxico, unhas posturas políticas que no
fondo non lle importaban excesivamente».
Cabe apuntar, finalmente, que en múltiples ocasións
o propio Lamas Carvajal deixou constancia das súas
ideas sobre a función do xornalismo. O poeta definía
o xornalismo, como heraldo da ciencia e do progreso
e barómetro da civilización dos pobos, centinela
máis avanzado do progreso e constante defensor
dos intereses do pobo; ademais, xa na súa primeira
empresa xornalística Lamas censuraba a falta de
información rexional galega dos medios do país que
preferían transmitir novas alleas antes que as propias
(ver El Heraldo Gallego n.93). A intención de utilizar
os medios de comunicación como elemento de difusión e potenciación do prestixio do noso idioma fan
do ourensán un auténtico precursor das estratexias
de normalización lingüística dos nosos días: ese é
o sentido de textos como «Fora vergonza», asinado
co seudónimo Manoel de Lence, onde se laia da
inxexistencia dun diario en galego e lanza de novo a
proposta de que os xornais galegos publiquen cando
menos unha das súas seccións sempre en galego,
suxerindo ademais que esta fose a de información
local, por ser a máis lida e próxima ós cidadáns (O
Tío Marcos..., 1 de xuño 1888).

Entre os seus colaboradores literarios hai que
suliñar a presencia de Alberto García Ferreiro,
Manuel Martínez Sueiro, Juan A. Saco y Arce, Benito
Fernández Alonso, Enrique Cantón Alvarado, Ventura
Ruiz y Aguilera, Antonio Rey Soto, etc. Como diario
de información xeral era bilingüe, anque o galego
só aparece en breves espacios literarios. Entre as
seccións de meirande interés estaban as tituladas
«En broma» e «Instantáneas», en prosa e en verso.
Pero a sección máis popular foi sen dúbida a dos
«Ecos», breves soltos informativos, con críticas ás
autoridades locais, e as «Mostacillas», versos cheos
de sátira e inxenio, ámbalas dúas da man de Lamas;
as mostacillas, que versaban sobre sucesos locais e
temas políticas, serían logo recollidas en tres libros
entre os anos 1887 e 1898.
Polo demais o xornal seguiu as orientacións erráticas
do seu principal impulsor, Lamas Carvajal, pasando
de defender as posicións liberais do seu fundador
Vicente Pérez a logo apoiar un certo liberalismo, xa
independente da figura deste deputado (cara 1892),
e finalmente converterse no principal adversario do
propio Vicente Pérez, en canto este pasa a fundar en
1898 a nova cabeceira «El Miño». A partir de entón
Lamas Carvajal aproxima o diario ás teses conservadoras e afíns ó clericalismo e iso explica que este xornal
estea incluído, por exemplo, na relación de medios da
«Buena Prensa» ou prensa católica correspondente ó
Anuario eclesiástico de José Casas do ano 1909.

3. CLAVES FORMAIS DO XORNALISMO
DE LAMAS CARVAJAL:
O HUMOR COMO INSTRUMENTO
DE ANÁLISE DA REALIDADE
No xornal O Tío Marcos d´a Portela creou Lamas un
novo modelo de comunicación co seu público, diferente dos existentes ata aquel momento no resto da
64
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prensa galega e exitoso en canto desde aquela sería
imitado e glosado noutras cabeceiras.

con algún dos múltiples seudónimos do xornalista.
Segundo os casos, Lamas opta polo Palique en prosa
ou en verso, pero sen alterar nunca os contidos deste
subxénero tan habitual no seu xornal.

OTMP vén marcado, en primeiro lugar, pola diversidade dos xéneros presentes. Lamas adaptou este
xornal ás súas necesidades comunicativas, sempre
á busca daquelas formas que mellor chegasen a un
público presuntamente iletrado e de escasa formación cultural. Así, vai incluír nas súas páxinas
prosas e versos, textos dialogados, cartas, notas e
avisos, refráns e anuncios, etc. Nas súas páxinas
pódese apreciar a importante presenza das formas
xornalísticas máis breves, aquelas que podían ser
lidas rapidamente e que tamén debían exercer a súa
eficacia comunicativa no lector no menor tempo
posible: velaí seccións como «Casos e Cousas», «Ecos
do pobo», «Cousas do día», «Cartiñas do Tío Marcos»,
etc., cun claro predominio de textos breves e fragmentarios, que se prolonga tamén na recollida habitual no xornal de coplas populares.

O xornal de Lamas foi o creador
dunha auténtica escola de novo
xornalismo en galego, que tería en
anos sucesivos continuadores como
A Tía Catuxa e O Galiciano (18841889), ambas en Pontevedra;

Lamas foi un verdadeiro mestre no dominio do verso
epigramático, na denuncia satírica en notas certeiras
e agudas, como amosaría despois nas súas populares
«Mostacillas» que publicaba El Eco de Orense en
castelán e adicadas á crítica política. Moitos anos
despois, na década dos anos vinte, Basilio Álvarez
recolleu este modelo de denuncia en formas breves
nos seus populares «Zarpazos» do diario agrarista
La Zarpa, se ben substituíndo o alento satírico de
Lamas por un tono máis retórico, propio da oratoria
política, non exento de acenos filosóficos e propagandísticos.

A Fuliada (1882-1886),
de A Coruña, e A Monteira (18891890), de Lugo, entre outros.

Son tamén moi frecuentes as crónicas de sucesos,
festas ou romaxes populares, comentadas sempre
con agudeza polo escritor. Hai unha clara vontade
didáctica e parabólica na exposición de motivos que,
tras unha narración sintética dos feitos, encamíñase
cara unha conclusión contundente e demoledora.
Véxase, a xeito de exemplo, o texto «Unha sesión nun
concello” onde se transcriben os debates municipais
nunha vila arredor do reparto dos consumos e a petición, logo rexeitada, de subirlle a asignación ó mestre. O debate remate cunha forte sátira do conxunto
da corporación e esta metafórica descrición dun
banquete final entre alcaldes e concelleiros:

Outro dos seus recursos habituais foi a publicación
de diálogos entre personaxes populares, polo xeral
dous labregos, e a presenza de comentos ou crónicas
de sucesos e feitos ocorridos na aldea ou na vila.
No primeiro caso trátase, de novo, de recoller unha
forma popular, que tiña xa unha notable tradición
literaria nas letras galegas desde a profusión de diálogos de carácter ideolóxico editados desde os comezos
do século XIX. Pero Lamas vaille dar a este xénero
do diálogo, no seu caso encabezado coa fórmula de
«Palique», unha fasquía peculiar, cun estilo persoal e
inconfundible, aínda que a cotío se opte por asinar

«O alcalde e concexales póñense a comer coma
lobos. Comen e beben hastra fartarse (...) A nube
esténdese polas parroquias do distrito: os lobos
da camada concexil van cada un pro seu tobo»
(OTMP. 30 xuño 1889).
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Ademais, engadirá noutra ocasión, «os políticos son
lobos dunha camada e us á outros non se morden;
tódolos seus pensamentos nos nosos cartiños poñen»
(OTMP. 31 maio 1885).

este como unha combinación de comicidade, realismo e melancolía. O rexistro do poeta é sempre o
do humor ó servizo dos máis débiles e da burla dos
máis poderosos. Convén citar quizais algúns exemplos das diferentes fórmulas usadas polo escritor,
que ademais serán as pezas básicas da arquitectura
formal do seu texto máis recoñecido, O Catecismo
do labrego. Entre elas, nun primeiro lugar, o emprego
da ironía para referirse ás condicións miserables en
que se desenvolve a vida dos labregos:

Finalmente, hai que referirse ó «Parrafeo» inicial, que
funciona a xeito de editorial xornalístico ou de artigo
de fondo e que busca a comunicación máis efectiva co
receptor a través da reprodución dun rexistro de case
perfecta oralidade; como indicou Filgueira Valverde
(1989), Lamas quixo facer un «periódico falado» e esta
foi a súa mellor achega e a clave do éxito da súa obra
xornalística. O propio título de «Parrafeos» subliña
ben este propósito consciente de oralidade, así como
a presenza dos diálogos e das cartas, a xeito de fórmulas de «conversas de pensado e por escrito».

«No antroido sairá polas rúas de Vigo unha comparsa de labregos. Facerse labrador de groma,
pase.
Tanto se queren divirtir as xentes que non teñen
que facer, que cando un menos se pense van a sair
algús vestidos de axusticiados» (OTMP. 17 febreiro
1889).

Este «xornal falado», que podería considerarse auténtico precedente da radio en galego dos nosos días,
tiña un excepcional coidado en reproducir a fala
viva do pobo, neste caso na súa variante dialectal
ourensá. Por iso se abren tamén no xornal seccións
adicadas ós refráns e ditos populares e utilízase
coa máxima gracia e tino a fraseoloxía galega. Se «a
fraseoloxía espella o pobo» e evolúe coas propias
creacións populares, como ten amosado Ferro Ruibal
(1996), a obra xornalística do ourensán é unha boa
fonte para seguir a evolución dos nosos ditos populares, tan presentes en OTMP. Por exemplo:

Auténtico prodixio de ironía ó servizo da crítica
política é a serie de parrafeos que publica desde
o cárcere, en agosto e setembro de 1885, cando o
propio xornal se subtitula «Na cadea» e inicia todos
estes artigos baixo o lema «Polas reixas» (ademais de
mudar, de forma transitoria, o debuxo da cabeceira).
Velaí un exemplo:
«Alcóntrome na cadea, na pousada do númaro
dazasete de Ourense, fálovos polas reixas, pola
mor do alcalde do Carballiño que se anoxou porque non lle supuxen talento e que se querellou de
min (...) Aloxamento gratis e nove cadelas diarias
por estar mau sobre mau: cuaseque como si dixéramos un empregado. ¡Quén diría que os conservadores me habían de dar un emprego!» (OTMP. 9
agosto 1885).

«No reparto de consumos de Vilamartín descubríronse falsedades. Gracias a Dios que o meu can
pillou unha mosca» (OTMP. 31 marzo 1889).
Hai mesmo algúns textos breves nos que sorprende
a recorrencia, cremos que intencionada, á fraseoloxía
galega. Un bo exemplo é o texto «O dereito de votar”
onde nunha mesma páxina se suceden expresións
como «votar polo refrán “do lobo un pelo”; “non se lle
dará un pito ós lapidantes”; “teñen a corda na mau”;
“andan facendo a rosca do galo”; “malos lobos non
me coman si non é millor aforcarse coa renegueira
como Xudas», etc. (OTMP. 10 maio 1885).

Nesta mesma xeira, os seus escritos desde o cárcere,
encontramos outro recurso moi eficaz na súa comicidade como é a longa enumeración caricaturesca,
adicada ó alcalde do Carballiño, culpable do seu
encarceramento:

Tamén manexa Lamas coma ninguén tódolos recursos do humorismo de raigame popular, entendido

«(...) pois non pasa de ser un home en estado de
canuto, un ninguén de pacotilla pro caso de facer
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Outras veces o escritor recorre ó paradoxo e á formulación de antíteses, sempre con suma graza e
eficacia. Por exemplo:

bulto no mundo, un cornetín fósil, un xastre con agulla como o para-rayos da catredal, un “quis vel quid”
da vila, un “rara avis” do museo fenomenal do porvir,
un múseco de murga feito de presa e correndo como
se fan unhos zocos, unha cousa con cédula persoal, un
representante da humanidade en pasiva, un verbo da
gramática parda, unha mioca de cristiano, un aduanante dos de volta de abaixo, unha figa do mundo,
un cataprasma das cirigolas do distrito, y un perdoavidas dos que lle buscan o bulto, capaz de facer boas
todas as simprezas que se fixeron dende
Calomarde hastra Cánovas» («Polas reixas»,
OTMP. 23 agosto 1885).

«Títolo do artículo dun periódico: “Un morto que
fala”.»
¡Gran cousa! Aló pola Gudiña hai mortos que
votan e en ningures vin se ocupasen do caso con
estraneza.

Por se todo isto non chegase, o autor tampouco recúa á hora de utilizar o insulto
directo e constante e no mesmo texto
encontramos para o citado alcalde os apelativos de «besta», «anaco de alpabarda» e «un
burro que era moi burro para alcalde».
Na mesma liña, sabe Lamas empregar
con acerto as construcións paralelísticas
que logo fará habituais nas páxinas de O
Catecismo do labrego. Así, parágrafos
coma este anticipan o estilo do seu libro
máis popular:
A influencia do modelo de Lamas chegou xa ata

«Os prencipios pros cesantes andan polas
Cuba, pois na Habana edítase, entre xullo de 1885
nubes; pros militares están nas estrelas,
e setembro de 1889, A Gaita Gallega, primeira
non nesas que brillan no ceo polas noites,
publicación monolingüe da emigración. É doado
sinon nesoutras que campan nas bocacomprobar o grado de paralelismo e imitación que
mangas dos capotes e das lanvitas dos
O Tío Marcos... xenerou ó seu arredor: en “A Gaita
xefes; pros da curia os prencipios alconGallega” non só se imitan as seccións e espazos do
transe no papel do sello noveno engaxornal ourensán, senón mesmo as formas e rexistros
rrados nas palabras e nos conceutos dos
autos xudiciales; pros medecos os princiliterarios.
pios residen nos enfermos, pros enterradores nos mortos, pros empregados na
nómina, pros que viven da agarapiña no que saia Por acó estamos afeitos a ver ós mortos xogar na
ó camiño, pros xugadores no galo cando se dan as política conservadora» (OTMP. 17 maio 1885).
cargadas; pros comerciantes na vara de medir, pros
tendeiros no papel de estraza, pros taberneiros... Do mesmo xeito acode a menudo á hiperbolización ata
¿onde coidandes que teñen os principios os taber- o absurdo da mesma realidade, empregado como insneiros? Pois como si fosen rás ou peixes téñenos na trumento de sátira dos personaxes máis atacados polo
auga» («Os prencipios», OTMP. 2 agosto 1885).
escritor, con resultados de indiscutible comicidade:
67

~

RAIGAME 24 [n].indd 67

13/9/06 21:29:58

«En Alemania naceu un neno con dúas caras.

«Todo o mundo sae contento (...)
Non hai café imperial,
Nin Café Universal,
Millor que iste, e mais feliz;
¡Si será Café reial,
Tendo por mozo a David!»
(OTMP. 11 marzo 1877).

Deste fenómeno aseguro que non se pasmarán
moitos políticos» (OTMP. 24 marzo 1880).
A comicidade pode expresarse tamén a través
de imaxes de animalización irreverente dos personaxes satirizados, en especial por medio de
metáforas zoomórficas dos políticos. Véxase así o
retrato da clase política da Restauración no texto
«Alborotouse o galiñeiro», onde os deputados «se
alborotan como as galiñas cando se lles bota millo»
e «cacarexan como galiñas», con Montero Ríos encaramado nun piñeiral de Lourizán a facer o cuco,
nun texto polo demais cheo de onomatopeas humorísticas (OTMP. 26 maio 1889). E o mesmo sucedía
no xa citado «Unha sesión no concello», cun nidio
paralelismo entre os concelleiros e os lobos ocultos
nas súas tobeiras.

4. O PERFIL IDEOLÓXICO DO
XORNALISMO DE LAMAS CARVAJAL:
REXENERACIONISMO, REXIONALISMO
E PROTOAGRARISMO
Para analizar o perfil ideolóxico de Lamas Carvajal
temos tamén que recorrer necesariamente ó xornalismo, dado que o noso autor non tivo un protagonismo de primeira fila na vida política do seu
tempo máis que a través das páxinas dos xornais
que el mesmo fundou, dirixiu e promoveu. O seu
xornalismo é, pois, o auténtico barómetro diario da
súa evolución política e ó longo do paso dos anos,
á marxe da súa participación orgánica, polo demais
transitoria e ocasional, en organizacións como o
grupo rexionalista ourensán.

Non son menos frecuentes os xogos polisémicos de
palabras, onde Lamas amosa o seu dominio da lingua
popular, a través de construcións coma esta:
«Un doutor extranxeiro dí que os cas adoecen por
non teren cadelas.
Outro tanto nos pasa a moitos
labregos coa difrencia de que as
cadelas que nos fala o doutor son
das que ladran e morden» (OTMP:
2 agosto 1885).
Finalmente, na historia da normalización do noso idioma, hai que reservar un apartado para Lamas Carvajal
como pioneiro na presenza da publicidade en galego, redactada con todo
o agarimo e gracexo habitual nos seus
textos. O Tío Marcos... inclúe autopublicidade do xornal e das obras literarias do poeta e tamén magníficos
anuncios adicados á Casa Singer, ós
Baños das Caldas ou ó ourensán Café
Suizo, que se anunciaba en verso
como o establecemento do que

Lamas foi un
verdadeiro mestre
no dominio do verso
epigramático, na
denuncia satírica
en notas certeiras
e agudas. Moitos
anos despois, na
década dos anos

Unha análise deste xornalismo debe
recoller as inevitables oscilacións
políticas do autor na súa carreira
profesional, debidas sobre todo a
situacións coxunturais de motivación
persoal e económica, e ó tempo non
perder de vista os nexos de unión do
seu pensamento no plano diacrónico,
que si ofrece unha liñas de forza ideolóxicas abondo consolidadas para
unha análise unitaria do conxunto.

vinte, Basilio Álvarez
recolleu este modelo
de denuncia en
formas breves nos
seus populares
“Zarpazos” do diario
agrarista La Zarpa.

Se atendemos ás rupturas e disensións políticas da cidade ourensá
da segunda metade do século XIX,
sometida a unha vida local conflitiva
e competitiva no mercado xornalístico, podemos aceptar o marco
interpretativo ofrecido por Xavier
Castro e Jesús de Juana (1985), cando
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sinalan catro etapas cronolóxicas na andaina política
do escritor ourensán: a etapa republicana (18701874); o período populista (1874-1883); a fase liberal
(1883-1898) e unha última etapa conservadora (18981906). Pero esta división admite algunhas necesarias
matizacións, especialmente no que se refire á escasa
duración e tamén representatividade da primeira e
última etapas. O fervor republicano de Lamas, presente só nalgúns poemas de mocidade, é froito da
efervescencia política do momento e da influencia
do ambiente progresista de Santiago nos seus anos de
xuventude; moi cedo renegaría desta posición radical, na que seguirona militar algúns dos seus adversarios no xornalismo como Alberto García Ferreiro,
director do diario democrático El Derecho (1890¿1898?), xornal co que Lamas polemizou en repetidas
ocasións. Do mesmo xeito, a súa etapa final, á fronte
de El Eco de Orense, está moi vencellada á súa propia
supervivencia económica como xornalista e máis á
do seu irmán Silverio e o seu fillo Modesto, todos eles
suxeitos ás ataduras do xornalismo local (Fernández
Gallego, 1950, p.80); a súa orientación conservadora
neste momento ten como explicación fundamental a
súa creba definitiva con Vicente Pérez e os prexuízos
económicos que lle supuña a Lamas a creación por
este do diario El Miño no outono de 1898.

gobernantes ou a política económica dos gobernos
de Madrid. Esta crítica abrangue un amplo abano de
cargos oficiais que van desde os altos dignatarios da
clase política en Madrid (os deputados) ata os seus
representantes na vida local, os alcaldes e concelleiros ou os pedáneos (véxase a forte sátira contra os
pedáneos en OTMP. 12 xullo 1885).
Con aguda vocación de deixar en evidencia todas
as trampas do sistema analízase con detalle o proceso de eleccións que fai inútiles todos os esforzos
empregados na política para a causa da defensa da
propia terra. Déixase en evidencia a falacia electoral
da Restauración ante unha
poboación analfabeta e
Lamas tamén
ignorante dos seus dereimanexa coma
tos: «Entre os que non
ninguén tódolos
saben exercelo (o dereito
a voto) i outros que se
recursos do
aproveitan da ignorancia
humorismo
dos eleutores, torceno de
de raigame
maneira que se asemella
popular,
a calquera cousa menos
entendido este
a un dereito». Nesta situacomo unha
ción non debe sorprender
combinación
o forte escepticismo que
o escritor amosa en todos
de comicidade,
os textos a propósito da
realismo e
redención a través da polímelancolía.
tica e parece lóxico que
O rexistro do
Lamas recomende ós labrepoeta é sempre
gos que «non vos deixeno do humor ó
des levar como bestas de
servizo dos máis
carga polos agasallos dos
que teñen a corda na
débiles e da
mau e turran dela para
burla dos máis
facervos andar adiante
poderosos.
polo camiño da vosa perdición».

Cremos, pois, que a cerna do perfil ideolóxico deste
escritor debe buscarse no período que vai desde
1874 a 1889 e nas páxinas dos dous xornais que
sostivo nestes quince anos: El Heraldo Gallego e
O Tío Marcos d´a Portela. Nos seus textos dese
período, incluíndo os «parrafeos» e espazos editoriais
sen asinar, hai unha nidia posición ideolóxica de
independencia e apelación ó pobo, pero que avanza
tamén aspectos novos que serán recollidos no futuro
por outras correntes políticas como o galeguismo e
o agrarismo.
Na miña opinión o pensamento de Lamas aséntase sobre tres claves básicas que poden definirse
como un primeiro intento de rexeneracionismo,
rexionalismo e protoagrarismo. En toda a súa obra
Lamas fai unha fonda crítica do sistema político da
Restauración e dos seus elementos fundamentais,
desde o caciquismo ata o turnismo dos partidos

Pero sería tamén erróneo situar a Lamas como un
xornalista contrario á democracia parlamentaria.
Limítase a retratar as dificultades para os labregos
«na feira da política» a causa dos fraudes do sistema
electoral e finalmente recomenda votar «por quen
vos salla de adrento ou non votendes por nadie,
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Auténtico
prodixio de
ironía ó servizo
da crítica
política é a serie

bucos excesivos, a sátira contra os recadadores de
impostos (véxase o conto «O recaudador» en OTMP.
4 xullo 1886) e a denuncia do sistema de quintas e
as aventuras militaristas do Estado («máis sachos e
menos baonetas», será un dos seus lemas, OTMP. 14
abril 1889).

e quen queira sair diputado ou concexal, que o
logre polos seus merecementos ou que o conquira polo seu esforzo».
(«O dereito de votar»,
OTMP. 10 maio 1885).

de parrafeos

En «A reforma dos trabucos», por exemplo, planéase,
desde unha perspectiva ben progresista, por qué
non se ordena que se paguen trabucos polos bailes,
os touros, os coches de recreo, os cabalos de luxo e
ata os cans e gatos das xentes acomodadas...

É neste contexto de crítica á corrupción electoral
desde o cárcere,
e ó turnismo dos partien agosto e
dos – véxase tamén «En
setembro de
Audencia», a propósito dos
1885, cando o
turnos de goberno (OTMP.
propio xornal
25 novembro 1883)- que se
se subtitula
deben situar tamén as súas
“Na cadea”.
evidentes distancias coa
política liberal, moi presentes no texto “O potaxe
liberal”, onde amosa as dificultades dunha combinación liberal de goberno –incluído o problema
das colonias: «¿Farán os maniches o potaxe como
pensan?»- e o seu definitivo escepticismo sobre as
intencións finais da clase política da época:
que publica

«por todo aquelo que non sea perciso pra vivir,
denantes de lle cargar a mau hastra a cana dos
osos ós que xa non poden coas que levan ó lombo.
¿Para qué mil díaños se quere tanto exército como
hoxe temos en pé de guerra? ¿Por qué non se
aforran miles, miles e miles de pesos neses gastos
que a maiores de seren aforros verdadeiros terían
a ventaxa de devolver á agricultura os brazos
que lle arrebatan facendo que collan o fusil os
que estaban acostumados a manexar o sacho?»
(OTMP. 17 maio 1889).
Ben é certo que se poden apuntar nun discurso tan
próximo ó rexeneracionismo algúns aspectos particulares, que o diferencian doutros autores galegos
ou foráneos. Véxase, por exemplo, a insistencia na
denuncia dos usureiros, verdadeira plaga da economía campesiña de finais do século XIX, nun dos seus
«Casos e Cousas»:

«(...) haberá quen entenda tanto de potaxes que
lle dea o sabor, a prebe, o coor e a cantidade que
a todos chegue, que a todos compraza e que a
ninguén indixeste? A min dame o corpo que non,
porque sopran o lume máis presoas das que son
precisas, andan no conto xentes de moitos gustos e
poucos deles dispoñen do patriotismo que ten que
ferver a cachón no potaxe liberal pra que estea
pra todos a pidir de boca. Esta “especia” custa mui
cara, dase pouco nestes tempos de fanfurriña e
barullo e é contrabando na nosa cociña política»
(«O potaxe liberal», OTMP. 2 decembro 1883).

«Por unha real orde disponse que os delegados de
Facenda persigan ós usureiros.
¡Ay, María Santísima, ogallá que se boten a eles
como os cazadores ós coellos!

No vocabulario político deste período (1874-1889) a
idea de «rexeneración» é a máis frecuente nos textos
inspirados por Lamas. O escritor fai responsables ós
políticos da Restauración dunha situación social definida por un amplo abano de males e «desgrazas» que
caen sobre os labregos e que el mesmo sintetiza de
xeito magnífico en O Catecismo do labrego. Desta
situación política derivan as protestas contra os tra-

Boa falta fai unha limpeciña polos agros da usura»
(OTMP. 17 marzo 1889).
Esta rexeneración, situada nun contexto de extremo
centralismo administrativo e político, toma en Lamas
a forma de apelación dirixida en exclusiva ós galegos, como únicos interlocutores da mensaxe do
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escritor. Feito este que nos pon en relación coa súa
vocación rexionalista e a súa vontade de erguer un
programa de demandas imprescindibles para pór
en marcha o desenvolvemento do país: as aprazadas
obras do ferrocarril, medidas de mellora agraria,
modernización de portos e estradas, etc. Tal programa esixía na práctica a conformación dunha nova
xeración de vontades galeguistas e unha nova clase
dirixente, porque a causa principal do atraso galego
sería precisamente

das Escolas Normais: «Din que se van á suprimir
as escolas normales. Dirán os que mandan, deixámolos probes, agora deixémolos burros» («Casos e
cousas», OTMP. 28 abril 1889). A mesma intención
teñen as continuas apelacións á formación cultural
dos galegos e os convites
á lectura da «hestoria da
Na historia da
nosa terra, os Cantares
normalización do
Gallegos de Dona Rosalía
de Castro, e a gramática
noso idioma, hai
do Señor Saco, que dito
que reservar un
sea entre nós, é vergonza
apartado para
non a haxa en cantos
Lamas Carvajal
pobos, aldeas e vilas
como pioneiro
ten Galicia» (OTMP. 22
na presenza
febreiro 1876). A insistenda publicidade
cia neste labor de educación popular semella moi
en galego,
pertinente cando aínda en
redactada con
1900 a maioría das comartodo o agarimo
cas galegas tiñan cifras de
e gracexo
analfabetismo que oscilahabitual nos seus
ban entre o 70 e o 90 por
textos. O Tío
cento, segundo datos de
Marcos... inclúe
A. Costa (1989, pp. 158162).
autopublicidade

«isa manía que teñen a maior parte dos nosos
sábeos, nobres, ricos homes e potentados, de fuxir
para Madril coa mesma presa que leva un can
cando vai cun foguete acceso no rabo, en vez de
residir cada un no seu respeutivo pobo, fomentando sociedades de amigos do país, pródicos que
o ilustren, etc., de onde se sigue esa ignorancia
crasa que hoxe reina nas nosas aldeas» («Un consello de amigo», OTMP. 4 febreiro 1877).
É por isto que tamén Lamas sinala de forma nidia
quen estaban chamados a ser os axentes destacados
deste alento rexeneracionista: os mestres das escolas
rurais que, afirma, deberían unir a súa sorte persoal
e profesional á propia sorte da rexeneración do país.
Véxase un solto onde se pode albiscar ata un certo
tono de reproche ante a indiferenza dos mestres galegos polos males do país:

do xornal e

Soubo ademais Lamas do
das obras
poder dos símbolos para
literarias do
erguer unha identidade
poeta e tamén
propia e ninguén coma el
magníficos
ergueu campañas, a través
anuncios
das súas obras e os seus
xornais, encamiñadas ó
adicados á Casa
recoñecemento e mitificaSinger, ós Baños
ción de figuras como o
das Caldas ou ó
Padre Feijóo e Rosalía de
ourensán Café
Castro, así como de insSuizo, que se
titucións galegas de seu
anunciaba en
como a propia Academia
verso.
Galega, da que formaría
parte aínda que sen poder
chegar a participar no acto
da súa constitución formal, que coincidiu casualmente coa propia data da súa morte (Fernández
Gallego, pp. 44-45).

«É certo, mui certo que os maiestros de escola
alcóntranse xinicados e cheos de fame; mais,
¿quen lles ten culpa dos seus fondos doores? ¿Qué
esforzos fixeron pra erguer o espritu da nosa
xuventú? Ben poideran insinarlle a ter máis amor
a ista terra onde naceron, i a falar niste brando e
queixoso lenguaxe de Galicia. Dóenme as coitas
dos maiestros; pero podo dicir, porque o sei de
fixo, que non millorarán de sorte namentres non
traballen pola rexeneración dista terra bendita e
infelis» («Ós meus compañeiros de monteira», OTMP.
22 marzo 1876).
De forma constante e insistente o escritor ourensán
vai reclamar melloras substanciais na educación e vai
protestar ante medidas tan lesivas como a supresión
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Valentín Lamas Carvajal sería ademais nomeado reclamar a unión dos labregos galegos. É tan firme a
presidente honorario da Asociación Regionalista súa convicción dunha necesaria unidade campesiña
Gallega en Ourense. Ramón Máiz xa historiou as que nos seus escritos anticipa as estratexias das
reticencias que nesta cidade levantou o apoio á sociedades agrarias de comenzos do século XX e
Junta de Defensa de Galicia en 1893 e os temo- chega a facer propostas para que os galegos enxebres
res de Lamas ante un movemento que lle parecía de cada aldea xunten ós labregos...
demasiado radical cando propuña medidas como a
supresión do pago dos impostos. De tódolos xeitos «na súa casa polas noites, nas eiras polo vrao, a
na miña opinión, non coincidente neste aspecto carón do lume no inverno pra parrafear co-iles,
co profesor Máiz, considero inaxeitado negar a facerlles deprender de mamoria algúns cantares
calificación de «rexionalista en sentido estricto» gallegos, dises que están cheos e prefumados de
a un xornal como O Tío Marcos d´a Portela, que amor pátreo, dises que fan espertar na ialma
merece esta apelación non só porque nel colabo- do antiguo celta o espiritu rexenerador e libre
rasen un amplo abano de militantes rexionalistas dos xenios das montanas, dos nosos vals, e do
–Amor Meilán, Barcia Caballero, García Ferreiro, mar que loita muxindo coa longa costa que lle
Lugrís Freire, Aureliano Pereira, Pondal, Eladio sirve de cadea; facerlles comprender a dinidá
Rodríguez, etc.–, senón sobre todo pola coinciden- do home, a veneración que deben ós sabeos que
cia ideolóxica con este movemento e a
nista terra naceron i a obrigación
súa pegada sobre outros medios que si
que teñen de honrar as súas cinsas
O seu xornalismo
califica Máiz como rexionalistas, por
(...); infundirlles o amor á lectura,
é o auténtico
exemplo «A Monteira» de Lugo, nacido
alumeandoos coa divina luz da insbarómetro diario
cando desaparece O Tío Marcos..., pero
trucción; facelos, en fin, mais xustos
da
súa
evolución
fillo formal e ideolóxico do xornal
e menos lixeiros; mais unidos polos
política e ó
ourensán (Máiz, p. 74).
lazos de vencindá, da pátrea, do
cristianismo, e menos espallados
longo do paso
Finalmente, cómpre destacar que non
por fondas xenreiras e miserables
dos anos, á
existe ningún retrato máis preciso e
ambiciós; convencelos de que as
marxe da súa
exhaustivo da realidade do mundo camcoitas que sofren están sostidas pola
participación
pesiño do século XIX que a obra xorsua neglixencia, polo seu descoido,
orgánica,
nalística e as prosas de Lamas Carvajal.
polas suas descordias» (OTMP. 7
polo
demais
Isto xustifica falar no conxunto da súa
abril 1876).
transitoria e
obra de protoagrarismo, como xa intuiu
hai anos J. A. Durán (1974), facendo
A súa preocupación preferente polo
ocasional, en
notar os inicios xornalísticos do líder de
mundo campesiño non debe oculorganizacións
Acción Gallega, Basilio Álvarez, da man
tar tampouco as súas chamadas de
como o grupo
de Lamas e «El Eco de Orense». Pero
alerta sobre os problemas doutros
rexionalista
sobre todo o campesiñado galego tivo
sectores da sociedade galega: velaí
ourensán.
en O Tío Marcos d´a Portela a primeira
a chamada en pro dos intereses dos
e máis contundente chamada á organicomerciantes e industriais cando lles
zación social, a máis relevante invitación a asociarse sobe a contribución industrial (OTMP. 30 xuño
para a defensa contra os seus inimigos e a reclama- 1889); a demanda para apoiar ós comerciantes
ción dos seus dereitos sociais e cidadáns.
galegos fronte ós casteláns e outros foráneos (“O
noso carauter”, OTMP. 29 abril 1877) ou mesmo
Véxase, por exemplo, o texto «A unión é forza» a defensa dos mariñeiros galegos contra os novos
(OTMP. 7 abril 1876) onde Lamas critica as envexas e trabucos polo sal impostos por Facenda (OTMP. 31
resentimentos que se viven nas aldeas para ó remate maio 1885).
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Doce anos despois da súa morte o propio Manuel
Murguía recoñecía a relevancia da súa pegada na
organización do movemento agrario das dúas primeiras décadas do século XX, nunha cita que recolle
tamén unha crítica veada a outros líderes agrarios
instalados no sistema político da Restauración:
En toda a súa obra Lamas fai

«Era Lamas Carvajal un espíritu volteriano que
sabía entre risa y risa llevar la duda al ánimo del
labriego, despertando en él las energías dormidas
y las ansias de rebelión contra los señores de ayer
y los caciques de hoy. Padre espiritual de la emancipación que hoy se nota en las comarcas orensanas a él le deben los labriegos esos chispazos de luz
que hoy llevan en el cerebro. Lamas Carvajal con
su pluma a veces irónica, a veces irreverente, pero
siempre emotiva, hizo más por la redención espiritual del aldeano galico que la prédica incendiaria
de los apóstoles que acaban su carrera en diputados hechura del odiado cacique. Lamas Carvajal
fue irreductible. No le doblegaron ofrecimientos
ni excomuniones. Era un gallego». (M. Murguía,
«Lamas Carvajal», 15 setembro 1918).

unha fonda crítica do sistema
político da Restauración e dos
seus elementos fundamentais,
desde o caciquismo ata
o turnismo dos partidos
gobernantes ou a política
económica dos gobernos
de Madrid.
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Redefinición da poesía
de

Lamas Carvajal

á luz da especificidade
da literatura galega renacente

María Pilar García Negro

0. Limitación de xéneros,
limitación activa
da literatura
Propómonos neste traballo revisar as
categorías de xénero na concreción
textual dun dos artífices do Primeiro
Renacemento, Valentín Lamas Carvajal
(1849-1906), e mais considerarmos a
súa obra á luz dunha comentarista fundamental á altura, como foi dona Emilia
Pardo Bazán. A análise da literatura
galega do XIX padece aínda a aplicación mimética de taxonomías, clasificacións e divisións xenéricas procedentes
doutras literaturas –nomeadamente, da
española–, o que fai tantas veces inintelixíbel, ou dificilmente encaixábel,
o texto, o produto literario analisado.
Declárase o reinado da poesía como
consubstancial ao volkgeist galego e a
unha, por tanto, predisposición especial da lingua e mais da sensibilidade
autorial para coa forma lírica, que marxinaría ou desprezaría (en termos arit-

méticos) outras modalidades literarias.
Aplicando a estatística pura ou un elementar reconto cuantitativista, o reinado da poesía semella asegurado, face
á narrativa ou ao teatro, que contarían
cunha nómina de obras moito máis
reducida. Do mesmo xeito, calidades e
valores da poesía xerarquizaríanse sobre
unha tabela axiolóxica que se correspondería cos admitidos canonicamente
noutras literaturas, como sinal e aval da
boa literatura. Popularismo, coloquialismo, prosaísmo... e unha outra variada
restra de –ismos caracterizarían esta
poesía como trazos estilísticos peculiares face a outras cualidades da poesía
superior que terían menor asociación
coa lingua galega.
No segundo aspecto que tencionamos
considerar, a limitación de xénero
atinxiría tamén á literatura en si, isto é,
a literatura galega estaría vocacionada
única e exclusivamente para a reprodución do ambiente aldeán, nunha

A análise da
literatura galega do
XIX padece aínda a
aplicación mimética
de taxonomías,
clasificacións e
divisións xenéricas
procedentes doutras
literaturas , o que
fai tantas veces
inintelixíbel,
ou dificilmente
encaixábel, o texto,
o produto literario
analisado.
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Propómonos, xa que
logo, desvendar ambas
reducións e contextualizar, en concreto, a poesía de Lamas Carvajal
nos termos en que ela se
produciu e mais nas condicións de desenvolvemento e de emerxencia
pública da lingua galega
na segunda metade do
século XIX.

Rosalía de Castro
é a responsábel
do nacemento da
literatura galega
contemporánea:
ela foi a que,
coa publicación

1. A forma
poética e/ou
versificada
como envoltorio
multixenérico

do seu primeiro
monumento,
Cantares gallegos
(1863), dá forma
a un sentimento,
a unha idea e a
unha aspiración:
a dignificación e a
rehabilitación da
patria galega a
través da utilización
da súa lingua como
instrumento artístico
e recipiente dunha
cultura precisada
de exhibición e
difusión.

sorte de pintura figurativa de curto
voo ou de fotografía retratista: sería
só, dito en termos semióticos, icono e
non símbolo. Sería literatura da terra,
no sentido máis primario e físico posíbel. Nesta conceptualización, cobra
principalía a definición de dona Emilia
Pardo Bazán, ao ponto de que xulgamos fundamental, na incipiente canonización da literatura galega á altura
do derradeiro cuartel do século XIX,
a súa achega para fixar e solidificar un
perfil, un retrato-robot da literatura
galega, cuxos ecos e limitacións chegan aos nosos días. Esta literatura xibarizada sería funcional non só á permisión fortemente limitativa da lingua en
uso público, escrito, senón á propria
concepción dunha Galiza metonimicamente constrinxida a ser só elemento
peculiar, estilístico, da grande literatura, do sistema literario español.

Non estará de máis repetirmos, por evidente
que sexa, que Rosalía
de Castro é a responsábel do nacemento da literatura galega
contemporánea: ela foi a que, coa publicación do seu primeiro monumento,
Cantares gallegos (1863), dá forma a
un sentimento, a unha idea e a unha
aspiración: a dignificación e a rehabilitación da patria galega a través da utilización da súa lingua como instrumento
artístico e recipiente dunha cultura
precisada de exhibición e difusión. É,
porén, preciso lembrarmos en que termos e con que trazos se produce esta
restauración. Rosalía coloca á frente
daquela obra unha dedicatoria e un
prólogo que son moito máis do que
paratextos de carácter adxectivo. Na
realidade, este segundo texto, o prólogo, é un ensaio inaugural e definidor
da autora, da necesidade da literatura
galega, da Galiza e a súa autodefensa; é,
así mesmo, un manifesto e é, asemade,
un programa, que mesmo coñece a
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urxencia de que exista a vexetación
antes de que a botánica a estude, isto é,
a necesidade da letra literaria antes do
que a letra gramatical. Canto á obra en
si, e só en repaso sumario, encontramos:
poesía lírica; poesía épica; narrativa en
verso (“Conto de Vidal”); poesía dialogada, teatralizábel; monólogo interior…
Estas mesmas modalidades, cunha formidábel ampliación temático-estilística,
ímolas rexistar en Follas novas, a obra
capital da autora e, aínda, da literatura
galega. Ensaio nas “Dúas palabras da
autora” iniciais, de novo ensaio crucial
para a comprensión non só do seu eu e
do seu locus na literatura galega, senón
explicación e interpretación do compromiso na literatura, avant la lettre,
moitos anos antes de Sartre explicarnos
o seu conceito da literatura engagée
e do papel do intelectual na sociedade; lírica pura; narrativa-teatro (“¡A
probiña, que está xorda!”); narrativa
tout court (“Xan”); reflexión filosófica,
moral ou relixiosa en verso…
A clave está en comprendermos como
a forma poética é quen de cobrir, de
albergar, modalidades literarias que serven para categorizar outros xéneros
literarios e que atopan forma poética
ou, simplesmente, forma versificada
por ser esta o vehículo máis a tergo
na “conxunción de planetas” necesaria
para o texto galego existir. Vexamos.
A literatura galega renacente é filla
de individuos sensíbeis, sen “exército”
detrás”, sen clase social compacta que
a apoie e difunda, sen clases dirixentes
autóctonas, en suma; a forma poética é,
por tanto, a óptima para a canalización
desta aguda sensibilidade psicosocial.
En segundo lugar, os poemas son publi-

cábeis, soltos, en prensa periódica ou,
polo seu tamaño, en xornais de información xeral e regularmente escritos
en español. En terceiro lugar, e moi acusadamente no caso de Lamas, o formato
versual permite unha doada comunicación cun público moito máis preparado para ouvir do que para ler o texto
escrito, téndomos en conta as elevadas
taxas de analfabetismo que, daquela,
caracterizaban a poboación galega.
Vaiamos agora ao noso cego-vidente,
como a crítica (Eduardo Blanco Amor)
o denominou. Examinemos a súa obra
poética completa en galego1. Lamas
estréase na lingua de noso con Dez
cartas ós gallegos (1875), que son exactamente iso, cartas en verso rimado,
cunha finalidade moito clara e directa:
animar aos que a leren a acudiren á
“Exposición Regional”, celebrada en
Santiago de Compostela, do 20 ao 30
de Xullo de 1875 e aproveitar a ocasión para reduplicar a propaganda e
a defensa de toda a potencia, de toda
a capacidade económica e cultural
galega. Nesta especie de “Alba de groria”, Lamas vai institucionalizar a historia da Galiza, a súa “luz”, os seus pensadores, os seus xenios, os escritores
da altura; vai denunciar novos intentos
españolizadores e estrañadores, como
o da erección dunha praza de touros
en Compostela; vai dignificar a figura
do labrego como prototipo da maioría
social galega, como epónimo das clases traballadoras; vai, en fin, cantar a
necesidade da ilustración e do progreso
como curas aos males do país e conxura
da escravitude en que o campo vivía.
É Espiñas, follas e frores, nos seus dous
“Ramiños” (1875-1876) a obra en que

Canto á obra
en si, e só en
repaso sumario,
encontramos: poesía
lírica; poesía épica;
narrativa en verso
(“Conto de Vidal”);
poesía dialogada,
teatralizábel;
monólogo interior...

A literatura galega
renacente é filla de
individuos sensíbeis,
sen “exército”
detrás”, sen clase
social compacta que
a apoie e difunda,
sen clases dirixentes
autóctonas, en
suma; a forma
poética é, por tanto,
a óptima para a
canalización desta
aguda sensibilidade
psicosocial.

1. Vid. LAMAS CARVAJAL, Valentín: Poesía galega. Edición crítica e Introdución de María Pilar García Negro,
Ediciós do Castro, Sada-A Coruña, 1998
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Lamas estréase
na lingua
de noso con
Dez cartas
ós gallegos
(1875),
que son
exactamente
iso, cartas en
verso rimado, cunha
finalidade moito
clara e directa:
animar aos que a
leren a acudiren
á “Exposición
Regional”,
celebrada en
Santiago de
Compostela, e
aproveitar a ocasión
para reduplicar a
propaganda e a
defensa de toda
a potencia, de
toda a capacidade
económica e cultural

se verifica a pasaxe do Lamas xornalista-propagadista-axitador (panfletario,
na acepción non pexorativa do século
XIX) ao Lamas poeta lírico, en varias
vertentes e, de novo, coa poesía como
envoltorio doutros xéneros: a defensa
da lingua; a sentimentalidade dolorida
dos elementos máis vulnerábeis da
sociedade: a nai do fillo emigrado ou
en servizo obrigado “al Rey”; o laio
polo fillo falecido; as fazañas-monumentos do pasado, que acreditan unha
historia heroica e gloriosa; a reivindicación permanente do popular; os vultos
sobresalientes da nosa tradición; en fin,
crónica, poesía dialogada-dramatizábel;
narrativa en verso...: léanse con atención os poemas deste volume e de todas
estas modalidades atoparanse mostras
significativas.

galega.

Saudades gallegas (1880) marca a
madureza do poeta; publicado no ecuador da súa vida e no ano denominado
por Ricardo Carvalho Calero annus

mirabilis da nosa literatura (publicación de Follas novas, de Aires da miña
terra, de Majina ou a filla espúrea e das
Saudades... de Lamas), representa unha
síntese cualitativamente chamativa dos
seus temas recorrentes. O ton optimista e animoso de antano cede paso
a unha tonalidade máis resignada, máis
pesimista, como non podía ser menos
(“…as cousas teñen de ser como as fan
as circunstancias”: Rosalía dixit) nun
contexto temporal en que se derrubaran as esperanzas da Revolución de
1868, da efémera República e se abrira
paso o vello modelo da Restauración,
sen que a Galiza mellorase –antes ben,
apiorase notoriamente– a súa situación
colectiva e as expectativas de cambiar
a súa condición no cadro estatal. O predominio lírico non impede máis unha
vez a narrativa en verso (“O demo i a
nai”) ou a denuncia directa (“Xan de
Pitelos en Compostela”). En concreto,
“O demo i a nai” é, nas súas cinco partes, unha micronovela, con descrición,
narración, diálogo e mais as tres partes
clásicas do xénero: plantexamento, desenvolvemento e desenlace.
A musa das aldeas (1890) é o derradeiro libro de poemas en galego publicado polo autor e o seu testamento
poético. O desengano e a mágoa son as
súas notas características. O turnismo
típico da política da Restauración non
trouxera nengún ben para o país;
os servizos xornalísticos de Lamas a
Vicente Pérez, o representante liberal
na provincia, acabarán por se converteren en forte detracción; denuncias e
multas do Gobernador Civil torpedean
o mantemento dun baluarte xornalístico independente e dun meio de vida
estábel... Lamas, ao igual que o seu fillo,
o tío Marcos da Portela, declara que
non casa con ninguén. De novo se van
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lamentar as consecuencias nefastas do
atraso, da superstición, da vida penosa
dos “escravos q ue levan o nome de
libres”. Máis unha vez, tamén, encontraremos varias modalidades xenéricas
sob o envoltorio da poesía ou do verso
(“O gaiteiro de Paizás”, “Secuencias do
viño” e passim).

2. A reformulación dos
–ismos
Ruralismo, costumismo, folklorismo,
“aldeanismo”... teñen sido categorías
reiteradamente aplicadas á caracterización da poesía lamasiana. Fóra
de toda rotina e de todo tópico,
consideremos algúns dados básicos.
Á altura do censo oficial de 1787, a
poboación “urbana” da Galiza, dun
total de 1.345.803 habitantes e téndomos en conta a das seguintes localidades: Santiago de Compostela, A
Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo,
Ourense, Tui, Ferrol, Pontevedra, Vigo,
Marín e Padrón, representaba o 6´46%
do total. No ano en que nace Lamas
(1849), Ourense conta cun censo de
oitocentos viciños. Con esta fotografía xeodemográfica, e a súa correspondente morfoloxía económica e
social, ¿cabe falar sensatamente dunha
óptica enfermizamente envorcada no
agro, no rural, no labrego... ou será
cuestión, dunha vez por todas, de
falarmos de literatura-poesía realista,
sociolóxica, documental ou, aínda, de
docudramas que a realidade ambiental certificaba unha e outra vez? A
beta elexíaca provocada pola marcha
dos mozos ao servizo militar ou á emigración ¿será hipertrofia sentimental do poeta ou realidade sangrante

dun período especialmente penoso
da historia galega?
¿Cómo se compadece o suposto tradicionalismo de Lamas
coa súa defensa constante da ilustración
e da necesidade de
instrumentar de vez
remedios políticos
para a erradicación
de doenzas curábeis, como para o
recoñecemento das
virtudes e dos valores galegos e populares, con vista ao
seu aproveitamento
colectivo?
Concordamos totalmente con Eduardo
Blanco Amor cando sentencia que
na xustipreciación da obra de Lamas
Carvajal “houbo de todo menos esforzo
e finura” 2 . Defíneo politicamente
como un demócrata do século XIX e
psicoloxicamente un reprimido home
de revolta. Con efeito, Lamas vai ser,
no noso xuízo, pioneiro do agrarismo
que coñecen os primeiros anos do
século XX, xusto cando el morre (a
derradeira carta que dita, na véspera
da súa morte, vaina dirixir a Basilio
Álvarez); será, pois, o seu profeta.

É Espiñas, follas
e frores, nos seus
dous “Ramiños”
(1875-1876)
a obra en que
se verifica a
pasaxe do Lamas
xornalistapropagadistaaxitador ao
Lamas poeta
lírico.

Nada ten a ver, de por parte, o “costumbrismo” español (de onde se traduce o
equivalente lexical, que non semántico,
do galego) dos Mesonero Romanos ou
Bretón de los Herreros (contraponto
estilístico da emerxente sociedade
burguesa) con esta literatura galega
renacente e, dentro dela, coa poesía

2. Vid. BLANCO AMOR, Eduardo: “Apuntes carvaxalianos” (III), La Región, 30 de Maio de 1972
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de Lamas, conectada umbilicalmente
coa dignificación e
exhibición rehabilitada da Galiza e os
seu signos e moito
proxectada para a
sensibilización dun
“vós”, dunha quinta
persoa a quen sempre, na prosa xornalística ou no verso,
se vai dirixir, para
concienciar e para
mobilizar.

Saudades gallegas

3. O poeta “femenil”
(Pardo Bazán)

marca a madureza
do poeta; publicado
no ecuador da
súa vida e no ano
denominado por
Ricardo Carvalho
Calero annus
mirabilis da
nosa literatura,
representa
unha síntese
cualitativamente
chamativa dos seus

No volume De mi tierra (1888), en
que dona Emilia Pardo Bazán recompila diversos traballos ou discursos
sobre temas galegos, a Condesa titula
“El olor de la tierra” o dedicado ao
noso poeta. Razóns de espazo e características deste artigo non nos permiten
espraiarnos nun tema e hipótese fascinantes: o papel central da escritora
na (pseudo)canonización da literatura
galega do Primeiro Renacemento e o
seu contributo esencial para unha especialización e unha redución que non se
compadecen en absoluto coa súa produ-

ción textual, coa súa intención, coa súa
finalidade, co seu significado e coa súa
trascendencia. No cadro da literatura
desexábel e, sobre de todo, admisíbel,
que Pardo Bazán debuxa, ocupa lugar
principal o noso poeta. A escritora clama
por un “cerebro infantil, primitivo, un
cerebro labriego, un alma en contacto
con aquella tierra que tan fecundas emanaciones lanza de sus entrañas siempre
vírgenes!” 3. A novelista lembra cariñosamente musa como a de Lamas, na súa
opinión “tan aldeana, tan simpática, tan
genuina”, en liña cunha alma “femenil, resignada y saudosa”, por tanto,
óptima para reproducir os sentimentos
dos campesinos e as súas íntimas querelas e preocupacións. A poesía do ourensano sería así tan arrecedente e natural
como o cheiro da terra recén aberta, da
exuberante vexetación galega, fresca
e primitiva como ela, familiar como as
corredoiras, a alborada, a ribeirana... ou
calquer outro efluvio que para nada precisa de artes poéticas nen de artificios da
literatura culta, da literatura-verité.
Ela, esta outra sub-literatura, tan
riquiña e, por veces, consoladora das
dores de cabeza que causa a literatura
seria, é o perfeito contraste estilístico
non só desta, no dialecto que debe
seguir a existir como tal, senón o lenitivo para os excesos da vida urbana e da
civilización propriamente dita.
Sinalemos só, á vista da elocuencia e
rotundidade das posicións da Condesa,
“española rabiosa”, segundo propria confisión, a lóxica secuencial das mesmas:

temas recorrentes.
3. Vid. PARDO BAZÁN, Emilia: De mi tierra, Edicións Xerais, Vigo, 1984, p. 53. É fundamental ler antes do traballo
dedicado a Lamas o discurso que dona Emilia profere no Círculo de Artesanos, da Coruña, no 2 de Setembro de
1885, dedicado teoricamente a honrar a memoria de Rosalía de Castro e en que a autora desenvolve con toda
clareza as súas ideas sobre a natureza da literatura galega e sobre o perigo que pode representar como “germen
de separatismo”. Vid., tamén, GARCÍA NEGRO, M. P.:
“Pardo Bazán: feminismo, espírito de clase, moralismo”, La Tribuna, Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia
Pardo Bazán, Real Academia Galega, 2005.
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TERR A-----MULLER-----NATUREZA----CEREBRO SIMPLE-----SENTIMENTO
ELEMENTAR, INXENUIDADE, GRAZA,
SIMPATÍA, PICARDÍA-----DIALECTO.
Que a poesía, e a literatura toda, de
Lamas, así contempladas, revelan unha
cegueira moito superior á física que o
escritor padeceu desde a súa xuventude
coidamos que non precisa maior explicación, ben que o tema, apaixonante,
como dixemos, enunciámolo brevemente e será obxecto de ulteriores
traballos que abordaremos monograficamente.

A xeito de conclusión
1. A literatura galega do XIX cómpre
lela desde as súas proprias condicións
xenéticas, históricas e contextuais. O
abano xenérico é, sob formato poéticoversual, moito máis amplo do que a
estreita definición de poesía contempla.
2. Lamas é escritor multixenérico, tanto
en verso como en prosa. A súa función
principal é a conativa, isto é, a conquista e concienciación dun público
leitor-ouvinte.
3. Vive da escrita, fai da prensa o seu
(dificultoso) meio de vida. Na inmensa
parte da súa produción, non é un escritor que escreba, senón un escritor que
dita a un amanuense (a súa muller, un
fillo, algún colaborador...) a súa obra
ou correspondencia, circunstancia non
menor á hora de xulgarmos calidades e
características da mesma.
4. Calidades que non se han de avaliar
conforme a un patrón abstracto ou
estático. Hai prosa poética, hai poesía
pura, hai narrativa ou diálogo teatral en

verso, hai versos sen poesía, hai crónicas ou panfletos versificados, etc.
5. O retrato que de Lamas realiza unha
voz privilexiada e pontifical como a de
Pardo Bazán reduce, xibarizándoa, a
imago do escritor, tanto como a da literatura galega no seu conxunto e, metonimicamente, a da Galiza toda, paraíso
natural que a Condesa olla, en afortunada síntese de Vicente Risco 4, como
turista e como proprietaria. Desfigura,
en definitiva, reducíndoa de produto
cultural e político a produto natural, a
poesía de Lamas e marca os, para ela
desexábeis e aceptábeis, limites da literatura galega renacente.

No volume De
mi tierra, en que
dona Emilia Pardo
Bazán recompila
diversos traballos
ou discursos sobre
temas galegos, a
Condesa titula “El
olor de la tierra”
o dedicado ao noso
poeta.

4. Vid. recensión anónima (mais, con toda certeza, do director literario da revista) de Cuentos de la tierra, da
Condesa, en Nós, núm. 12, 25-VIII-1922.
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Como analista de textos literarios,

Vales de Cea-Ourense, 1946

exerce a crítica literaria en diversos medios e publicou Castelao e

Doutor en Filoloxía Románica e pro-

“Os dous de sempre” e unha edi-

fesor titular de Escola Universitaria na

ción anotada da novela de Ramón

Universidade de Santiago. Como inves-

Valenzuela Otero Non agardei por

tigador tense centrado, fundamental-

ninguén.

mente, en estudios de historia literaria.

Entre os traballos de tipo didáctico,

Neste labor, ademais de diversos arti-

ademais de diversos libros de texto,

gos, publicou As revistas literarias en

destacan os volumes Castelao para

Galicia na Segunda República.

nenos e A prensa en galego.
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LAMAS NAS ORIXES
DA NARRATIVA GALEGA
Modesto Hermida

S

e nos atemos a textos dos
que se teña constancia da
súa publicación, diantes das
aportacións narrativas de Valentín
Lamas Carvajal tan só hai constancia dun relato absolutamente auroral, o “Conto galego” de Rosalía de
Castro, de 1864, e ese tan divulgado
acontecemento que foi a publicación de Maxina ou a filla espúrea no folletín de La Ilustración
Gallega y Asturiana en 1880, porque “Unha noite na casa do tío
Farruco do Penedo”, de Laureano
Guitián Rubinos, pese a ter sido
galardoado en Lugo no ano 1877,
tivo que agardar ó mesmo ano de
Maxina para que Soto Freire se
ocupase da súa edición. De tódolos
textos citados, por ser o abreportelos do xénero, por ser obra de
quen foi baluarte do Rexurdimento
e polas sombras ou dúbidas que
lle acubillaron xénese e autoría,
merece algunha consideración o

relato de Rosalía de Castro: Como
“Conto galego” deuno a coñecer en
Buenos Aires Manuel Castro López,
no seu Almanaque gallego para
1923, e diversos estudosos, entre os
que destacou Fermín Bouza Brey,
sempre llo atribuíron a Rosalía de
Castro, mesmo se daba noticia da
existencia dun descoñecido manuscrito que confirmaba a autoría; pero
en 1995, M. C. Ríos Panise cóntanos
como ese texto resulta de todo
coincidente co que foi publicado
en 1864 no folletín de El Avisador
da Coruña, co título Contos da
miña terra e asinado coas iniciais
R. C., feito que sementa dúbidas,
dado o descoñecemento do manuscrito antedito, porque Couceiro
Freijomil, no seu Diccionario
Biobibliográfico, atribúe esta peza
a Ricardo Caruncho Crosa, o que
desminte Rios Panise por razóns
puramente cronolóxicas, e a un de
todo descoñecido Ricardo Camino;

con todo, en datas ben recentes,
Andrés Pociña e Aurora López dan
co misterioso manuscrito, dende o
que, ó parecer, se pode afirmar sen
lugar dúbida que quen había ser
orixe e suprema estatura lírica do
Rexurdimento xa fora aurora absoluta da nosa narrativa.
Con estes antecedentes, de segu
r o para el descoñecidos, Valentín
Lamas Carvajal inicia en 1876 ese
monumento pioneiro da prosa e
da prensa en galego que foi no
que, alén de considerarmos textos anteriores a 1880 que ben
poderían aproximarse á narratividade tanto coma algún dos
que foi acollido en Gallegada.
Tradiciós, costumes, tipos e contos da terriña, foron publicados
sen sinatura tódolos relatos que
conforman o volume –editado
este en 1887– entre abril de
1884 e xullo de 1886, o que
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Diantes das aportacións
narrativas de Valentín
Lamas Carvajal tan
só hai constancia dun
relato absolutamente
auroral, o “Conto
galego” de Rosalía
de Castro, de 1864,
e ese tan divulgado
acontecemento que
foi a publicación de
Maxina ou a filla
espúrea no folletín de
La Ilustración Gallega y
Asturiana en 1880.

nos demostra a condición de
pioneiro da narrativa en galego –
máis aínda da prosa nesta mesma
lingua– que temos que recoñecer en Lamas Carvajal. Pero
ademais dos textos acollidos
en Gallegada, Lamas Carvajal
non deixou de proxectar a súa
veta narrativa en O tío marcos
da Portela, sen que estoutros
abondosos textos fosen xamais
acollidos en libro ata que o profesor Rafael Adán Rodríguez
se ocupou, no ano 2004, de
editar a obra narrativa completa, na colección Narrativa
Recuperada do Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en
Humanidades, baixo o título
Gallegada e outros textos
en prosa de Valentín Lamas
Carvajal. Entre as moi diversas

prosas alleas a Gallegada con
feituras narrativas, podémonos
atopar, poñendo máis énfase na
narratividade ca na totalización,
retratos de personaxes como o
do famoso estrafalario “Xan da
Cova” ou algo con pretensión
non mal lograda de simbolizar a tipoloxía do galego rural
medio, como “Xan paisano”,
estampas
sociocostumistas
como “Testamento dun maestro
de escola” ou “Por namorar no
tren”, picarescos, na mellor tradición hispánica, como “Conto
de antroido” ou “Máis gato por
lebre”, entre unha diversidade
non moi doada de clasificar,
como “O que faltan son os
homes”, “Mallar en ferro frío”,
“A xuntanza de bruxas”, “Por
onde lles doi ás solteiras”, etc.
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Se sorprende esta intensa e nada
desdeñable veta narrativa de Lamas
Carvajal, máis sorprende a fortuna
literaria que alcanzaron os relatos,
tanto na súa época coma en posteriores, pois, ademais das sucesivas
edicións parciais ou das inclusións en escolmas varias dos textos máis narrativos de Gallegada,
poderíase afirmar que non existiu
publicación periódica cun mínimo
compromiso galeguista, ben na
Terra ben nas diversas paisaxes
da diáspora, que prescindise das
reproduccións dos seus textos ou,
mesmo, dalgunha colaboración
directa; a saber: A gaita gallega
e O Galiciano, nos anos oitenta
do século XIX, Galicia moderna,
nos anos noventa, Follas novas e
ambos El eco de Galicia, nos primeiros anos do século XX, entre
outras publicacións menos significativas e outras épocas ben máis
distaciadas do protagonista.
Despois desta somera aproximación descriptiva á extensa obra
narrativa de Lamas, no marco
dunha moito máis ampla prosa
cando a prosa en galego aínda
era escasísima, procede achegar
algunhas valoracións socioestéticas e literarias para podermonos
debuxar unha idea clara do significado deste teimudo, comprometido e intenso traballador da
pluma ó servizo dunha lingua e
dunha identidade. En primeiro
lugar cómpre destacar, sobre
todo, o compromiso coa lingua
e cos seus falantes, a paisanaxe
rural galega que sufría as aldraxes
e as dependencias do caciquismo,
a tal extremo que Lamas, aínda
no seu pouco xustificable cleri-

calismo e non coa intensidade
nin coa extensión desexables,
chegou a afear por escrito a conducta clerical que, nalgún caso,
traspasaba os soportables niveis
de prepotencia sobre a sufrida
paisanaxe. Destaca, ademáis, o
compromiso co progreso, un
compromiso que en ocasións
concretou na insistente reclamación do ferrocarril para Galicia,
e o compromiso coa galeguidade
cultural e cos seus próceres do
pasado e do presente, aínda con
aqueles que non andaban na
súa liña lingüística, como puido
ser Pardo Bazán, de quen será
difícil atopar algún texto traducido ó galego, de non ser os que
aparecen en O tío Marcos da
Portela. Por último, cabe indicar
que pese ó pragmatismo utilitarista ó que se sometía Lamas
Carvajal, precisamente por ese
compromiso coa lingua e co
país que xa deixamos indicado,
demostra nos mellores textos de
Gallegada o seu intenso coñecemento da lingua e a considerable
capacidade de literaturizala en
textos narrativos, sen guía nin
antecedentes, sen tan siquera
unha norma gráfica ou morfolóxica da que botar man para se
encerellar literariamente a gusto.
Tamén se nos manifesta, con
toda a orixinalidade que sempre
facilita un ámbito absolutamente
ermo, como un mestre do costumismo e do realismo ruralista
con tódalas posibilidades de crítica, de picardías ou de picaresca, con tódalas posibilidades
de humor e ata de comicidade
que nunca se reducen á simple e
impertinente hilaridade.

Valentín Lamas Carvajal
inicia en 1876 ese
monumento pioneiro da
prosa e da prensa
en galego que foi
O tío Marcos da Portela.

Ademais dos textos
acollidos en Gallegada,
Lamas Carvajal non deixou
de proxectar a súa veta
narrativa en O tío marcos
da Portela.
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CRONOBIOGR A FÍ A
DE

VALENTÍN LAMAS Carvajal
Afonso Vázquez-Monxardín

1 novembro
1849

Nace na rúa de San Cosme 27 (hoxe integrada en Hernán Cortés), fillo de María Manuela
Carbajales, unha moza lucense, de quince anos de idade, e José Francisco Lamas, ourensán. Durante vinte anos usará o apelido da nai e, posteriormente, reducirao ao singular.

1851

Morre seu pai; a nai, embarazada e viúva con dezasete anos, terá graves problemas económicos. Seu tío, Pedro Carbajales, será o arrimo da nai adolescente e dos seus fillos.

1852

Nace seu irmán Silverio.

1855-62

Asiste á escola de don Antonio Agregán na rúa de Lepanto de Ourense, onde coñecerá á
que había de ser a súa muller, importantísima na súa vida, Amalia Rosina Sánchez.

1863

Empeza uns irregulares estudos no Instituto de Ourense, que deberá interromper por problemas coa vista.

1868-70

Estuda no instituto onde ten como profesores a García Mosquera e Saco y Arce, e como
compañeiro a Arturo Vázquez Núñez que será seu amigo e apoio toda a vida.

1870

1871-74

É declarado inútil para o servizo militar por causa dos graves problemas de vista.
Seica estuda medicina en Santiago, onde dirixirá, en 1871, La Aurora de Galicia, pero
non dá rematado. Alterna as estadías en Santiago e Ourense, onde se estabiliza a partir
de 1872
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1872

Publica, en Santiago, os seus dous primeiros poemarios: Flores de ayer e La monja de San
Payo.

1872

Publica, xa en Ourense, El cancionero del Miño.

1872

Ten a súa primeira filla, Augusta.

1873

Ten o seu primeiro fillo, Silverio

1 de xaneiro
de 1874

Sae á rúa, en Ourense, o xornal El Heraldo Gallego onde Lamas colaborará desde o primeiro número, e onde incluirá os seus primeiros poemas galegos.

4 de xaneiro
de 1874

Casa coa nai dos seus fillos e xa amor de infancia, Amalia Rosina Sánchez, quen se converterá nos seus ollos desde este ano en que xa está irreversiblemente cego. Con ela terá tamén
nos anos seguintes varios fillos: Modesto, Oliverio – despois da morte do primoxénito, repite
o nome - Valentina, Ángeles, Dolores e Rosina.

xullo
1874

Pasa a dirixir El Heraldo Gallego.

setembro
1874

Convértese en director e propietario de El Heraldo Gallego.
Escribe unha oración fúnebre ao seu vello profesor e amigo Xosé García Mosquera, titulada
“No cimeterio de Ourense” que será dita no enterro deste.

decembro
1874

Recibe como doazón dunha manda testamentaria para socorro de poetas pobres, 1500
reais, por medio da influencia do seu protector Modesto Fernández.

1875

Publica Espiñas, follas e flores. Primeiro ramiño, primeira obra publicada en galego despois
dos Cantares Gallegos de Rosalía, de doce anos antes. Grande éxito popular, en dous meses ten que publicar a segunda edición.

xullo
1875

Morre o seu fillo Oliverio.
Publica as súas Cartas ôs gallegos, animando ao público a participar na Exposición Rexional que organiza a Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago

setembro
1875

É nomeado, xunto con Benito Vicetto e Manuel Pintos “socio de mérito” da sociedade Galicia Literaria que en Madrid integran, baixo o impulso de Teodosio Vesteiro Torres, Curros
Enríquez, Francisco Añón, Arturo Vázquez Núñez, Novo García, e os irmáns Andrés e Jesús
Muruais.

1875

Participa na comisión que festexa o 199 aniversario do nacemento do Padre Feijoo.

7 de febreiro
de 1876

Sae á rúa O Tío Marcos d’a Portela, de comezo, xornal quincenario e pedra fundacional
da prensa popular en lingua galega.

4 outubro
1876

Gaña a pluma de ouro que Modesto Fernández daba como premio ao concurso poético
convocado por El Heraldo Gallego, coa súa composición “Amor de Nay”.

5 xaniero
de 1877

Sae á rúa o quincenario Intereses generales, ciencias literatura y arte de El Heraldo Gallego
Así, Lamas dirixe tres publicacións dsa que é dono: El Heraldo Gallego, O Tío Marcos d’a
Portela e Intereses Generales.
Publícase a terceira edición de Espiñas...
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1878

Intégranse como colaboradores en El Heraldo Gallego, os escritores Curros Enríquez, Jesús
Muruais e Neira Cancela.
A comezos de xullo sae a súa obra Desde la reja. Cantos de un loco.
O 1 de agosto, Manuel Murguía dedícalle unha tremebunda crítica nas páxinas de La ilustración de Galicia y Asturias.
O 21 de agosto o xornal El Heraldo faise diario.
A prensa galega e madrileña ponse de parte de Lamas. Entre as plumas no seu favor está
Ventura Ruíz Aguilera. Da parte de Murguía ponse, entre outros Eduardo Pondal que denucia o “extraño interés en orensanizar a todo el resto de Galicia” de Lamas.
Lamas contraataca acusando a Murguía de desagradecido coa prensa galega (á que cualificara de “estar escrita por cajistas”) porque grazas ao seu traballo, conseguira a fama de
que gozaba e as enormes subvencións para a publicación da súa Historia de Galicia.
Murguía reitera as súas críticas a Lamas e acúsao de plaxiario da obra de Rosalía.

xuño
1878

Curros Enríquez, Neira Cancela, Cid Hermida, Vázquez Núñez, promoven a publicación
do xornal El Trabajo, no que ha colaborar, maioritariamente sen asinar, Lamas.

1880

Publica o poemario Saudades Gallegas.
Pecha, despois de problemas económicos contínuos, El Heraldo Gallego. Pecha tamén, por
idéntico motivo O Tío Marcos d’a Portela.

1880

Sae á rúa o xornal El Eco de Orense, promovido polo deputado Vicente Pérez. Lamas colabora desde o primeiro número, e é o seu director Rodríguez Quiroga.

1883

Lamas Carvajal asume a dirección de El Eco de Orense e o 4 de novembro inicia a segunda
etapa de O Tío Marcos d’a Portela que chegará ata 1889.

1884

Desde O Tío Marcos... ten un enfrontamento directo con Gabino Bugallal, á sazón gobernador de Ourense, e co caciquismo local. O alcade do Carballiño denúnciao por lle ter
chamado “burro”.
O gobernador imponlle multas tamén a El Eco de Orense e Lamas rexeita a colaboración
económica dos liberais ourensáns a sinala que prefire a cadea que pagar as multas
inxustas.

1885

No xuízo contra O Tío Marcos... o irmán de Valentín, Silverio, que se fixera responsable do
escrito pois ía sen sinatura, é condenado por Mella Montenegro, o mesmo xuíz que condenara a Curros, a tres meses e un dia de prisión. No tempo en que está na cadea, cambiará
a cabeceira do xornal e aparecerá o campesiño na cadea tras unhas reixas.
O seu amigo Curros considérao o primeiro poeta de Galicia.

1887

Publica Gallegada. Tradiciós, costumes, tipos e contos da terriña, conxunto de dezanove
narracións publicadas con anterioridade en O Tío Marcos..., coa intención explícita de
contribuír ao nacemento da narrativa. Alí inclúe Os graxos da Burga, tida pola peza fundacional da literatura de temática urbana.

1888

A raíz da publicación de O divino sainete de Curros, e da crítica negativa por anticlerical
que realiza Lamas n’O Tío Marcos... interromperon as súas relacións de amizade.
Publica, en sete entregas no seu xornal galego, O catecismo do labrego, que reunido en
libro ao ano seguinte, axiña se converte no maior éxito editorial popular en galego de todos
os tempos.

1889

A finais de ano, desaparece, definitivamente baixo a súa dirección, O Tío Marcos d’a Portela,
despois de ter contado cos mellores escritores do momento, xa en artigos exclusivos, xa en
colaboracións aparecidas tamén noutros lugares. Entre as sinaturas desta etapa están Pérez
Placer, Gracía Ferreiro, Alfredo Brañas, Amor Pondal, Lugrís Freire, Pérez Ballesteros, etc.
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1892

O 1 de agosto El Eco de Orense pasará a ser diario, baixo a dirección de Lamas, e converterase na súa plataforma de polémicas e denuncias contra os caciques e os outros xornais
da cidade auriense.

1893

Burla iniciais de Lamas ás Juntas de Defensa que se constitúen nas cidades de Galicia para
tratar de impedir que a capitanía xeral militar pasase da Coruña a León. Porén, acabará
formando parte da xunta ourensá.
Polémica de Lamas, desde El Eco de Orense e Alberto García Ferreiro, desde El Derecho,
a propósito da organización dos actos e a construción da estatua de Concepción Arenal.
O día 1 de outubro morre seu irmán Silverio Dionisio.
Polémica con Heraclio Pérez Placer pola idea deste de promover un libro colectivo cuxos
beneficios irían á Cruz Vermella.

1900

Constitución do Circulo Católico de Obreros, que Lamas apoiará como socio protector.

25 de decembro de 1901

Ás nove e media da noite, cando se dispuña a comezar a cea de Noiteboa, sofre un atentado: unha bomba estoupa no portal da súa casa, na Rúa de Alba, onde tamén están situados
os talleres de El Eco de Orense.

9 de febreiro
de 1903

Lamas Carvajal recita uns versos na honra de Alberto García Ferreiro, ao pórenlle unha
placa na súa casa natal de Ourense, no primeiro aniversario da súa morte.

1905
29 de agosto
de 1906

Nomeado socio fundador da Real Academia Galega.
Dita a Rey Soto unha carta que dirixe a Basilio Álvarez na que amosa unha grande serenidade ante a morte e na que amosa un fino humorismo ao falar da súa próxima entrada na
Academia dos mortos.

4 de setembro
de 1906

Morre e é enterrado en San Francisco.

4 de setembro
de 1907

El Eco de Orense publica un número especial con ocasión do aniversario da morte, con
artigos solicitados pola viúva do escritor. Colaboran, Murguía, Filomena Dato, Marcelo
Macías entre outros.

24 de xullo
de 1909

Feijoo Rivera solicita o nome de Lamas Carvajal para unha rúa (aproveitando que se solicita
para Curros recén morto)

1 de novembro de 1916

A Hirmandá d’a fala gallega de Ourense, con Xavier Prado Lameiro e Ameixeiras á cabeza, organizan unha homenaxe a Lamas no Cemiterio de San Francisco como primeiro acto
público da Hirmandá en Ourense.

1 de novembro de 1917

A cidade réndelle homenaxe pública nun acto ante a súa tumba en San Francisco, en acto
organizado pola Hirmandá d’a fala gallega e polo renacido xornal O Tío Marcos da Portela. A dicir da prensa, asisten vinte mil persoas.

1918,
31 de maio

Érguese un monumento a Lamas Carvajal no Posío, obra do marmorista Piñeiro. Inaugura
Filomena Dato e están presentes os homes das Irmandades, Vicente Risco, Losada Dieguez,
etc. xunto coa Liga de Amigos organizadora dos actos e ligada aos homes que retomaran a
publicación d’O tío Marcos da Portela e as autoridades cívicas, militares e relixiosas e todas
as agrupacións políticas e recreativas de Ourense.
O día 30 de maio La Región publica un conxunto de colaboracións sobre o evento e ao día
seguinte O Tío Marcos da Portela dedícalle un número especial.
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1925,
16 de xuño

No medio de grandes festexos populares, inaugúranse as placas en tres rúas da cidade:
Curros Enríquez, Avenida da Habana e Valentín Lamas Carvajal. Nesta última, dirixe a
palabra aos presentes, o director do xornal La Región, Marcial Ginzo Soto.

1949
No mes de
novembro,
actividades
na cidade
ao redor
de Lamas.

Centenario do nacemento de Valentín Lamas Carvajal. En Bos Aires, unha comisión das sociedades ourensáns, organiza varias homenaxes que xiran ao redor da entrega ao Centro Ourensán
dun busto de Domingo Maza, da edición dunha Antoloxía, verso e prosa, preparada por Eduardo Blanco Amor, e de actos folclóricos nas sociedades ourensáns e no Teatro Avenida.
En Ourense, unha comisión cidadá impulsada polo seu biógrafo José Fernandez Gallego
e da que é secretario Alfonso Vázquez Martínez, organiza unha serie de actividades (concursos, conferencias, etc.), érguese un novo monumento a Lamas no Xardín do Posío, aproveitando un busto de Pascual nos fundido nos talleres de Malingre e que está no Concello
e engadíndolle dúas figuras de Francisco de Asorey, representando “unha moza gallega” e
“O Tío Marcos da Portela”. Os actos da Comisión, contan co apoio, mesmo económico, dos
galegos de Cuba e do Centro Gallego de Bos Aires. Nos actos de Ourense participan con
conferencias ou escritos, Filgueira Valverde, Celso Emilio Ferreiro, Vicente Risco, Florentino
Cuevillas, Francisco Fernandez del Riego, entre outros moitos galeguistas. Otero Pedrayo,
con ocasión da inauguración do monumento a Lamas Carvajal no Xardín do Posío, o día
11 de novembro, utiliza por primeira vez o galego nun acto público despois da guerra. A
prensa galega publica neste día varias colaboracións sobre o centenario.

1967

Publícase como primeiro número da colección “O moucho” das Edicións Castrelos de Vigo,
un facsímile popular de primeira edición do Catecismo do labrego que terá inmenso éxito
popular e recuperará a memoria do libro.

1972

A Real Academia Galega dedícalle o Día das Letras Galegas, que publica unha pequena
antoloxía poética cunha introdución de Otero e un epílogo de Carballo Calero.
Ofrenda de Ramón Otero Pedrayo diante do monumento do Xardín do Posío e acto central
da Real Academia Galega en Ourense.
Eduardo Blanco Amor, pronuncia tamén varias conferencias, unha delas no Liceo o propio
día 17 de maio, que xunto cunha serie de artigos en La Región, nos días seguintes, ofrecerán unha visión máis crítica que a dos actos oficiais. Tamén se celebran modestos actos no
Centro Ourensán de Bos Aires, onde se escoita a voz de Otero falando de Lamas, gravada
ao efecto polo xornalista Fernando Ramos.

1990

Publicación de O Catecismo do labrego e outras prosas, con estudo introductorio de Victoria
A. Ruiz de Ojeda, na colección Biblioteca das Letras Galegas de Edicións Xerais.

1996

A Asociación Socio-pedagóxica galega publica Obra literaria e xornalística. Antoloxía.
Valentín Lamas Carvajal, en edición de Pilar García Negro, Anxo Gómez e Mercedes
Queizás.

1998

Ediciós do Castro publica a Poesía galega, de Lamas Carvajal, edición da súa poesía completa preparada pola profesora Pilar García Negro (530 páxinas).

1999 (21 e
22 novembro)

Xornadas sobre Lamas Carvajal en Ourense, no 150 aniversario do seu nacemento, organizadas pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia.

2002

Nova edición de O Catecismo do Labrego na Biblioteca Galega 120 de “La Voz de Galicia”.

2004

O Centro Ramón Piñeiro publica Gallegada e outros textos en prosa de Valentín Lamas Carvajal da autoría de Rafael Adán Rodríguez, dentro da colección Narrativa Recuperada.

2006

O Centro de Cultura Popular Xoaquín Lorenzo da Deputación de Ourense, e a Real Academia Galega celebran en Ourense o centenario da morte de don Valentín Lamas Carvajal.
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«O TIO MARCOS DA PORTELA»

DECRARACION DA DOUTRINA LABREGA
R.- Meto por equivoco as maus nas faltriqueiras e
somente alcontro aire...; collo o saco do grau pra ir, ao
muíño e non collo máis que lenzo; vou á casa dos que
tenen a pedir un peso emprestado e si non me dan coa
porta nos fuciños, despáchanme con palabras de moito
peso, pro non co peso que eu cobizo; vai o recaudador
pra que lle pague os trabucos e non hacho máis que
disculpas que lle dar.

P.- ¿Sodes labrego?
R.- Sí, pola miña disgracia.
P.-Ese nome de labrego, ¿de quén o recibiche?
R.- Do sacho que me fai callos nas maus, da terra que
rego co sudor da miña testa, das mouras fames que paso,
do aire que brúa nas miñas faltriqueiras, da monteira que
levo na chola, da coroza de palla que me libra da chuvia,
das cirigolas de estopa que me cobren de medio corpo
abaixo, e doutras cativeces entre as que vivo aguniando.

P.- ¿Por qué metedes as maus nas faltriqueiras?
R.- Por non perder o costume que herdamos dos nosos
pais que viviron máis acomodados.

P.- ¿Qué quere decir labrego?

P.- ¿Por qué as levades á boca?

R.- Home acabadiño de traballos, caste de besta de
carga na que tanguen a rabear os que gobernan, ser
a quen fan pagar cédula como as persoas pra tratalo
como aos cás, que leva faltriqueira no traxe por fantesía,
boca na cara por bulra, que anda de arrastro como as
cobras, que fura na terra como as toupeiras, que traballa moito e come pouco, que á somellanza dos burros
de arrieiro que levan o viño e beben a auga, precuran
o trigo pra comer o millo, que anda langraneando por
unha peseta sin poder nunca xuntala, e que ven ser considerado polos seus somenllantes como un ninguén que
a todo chamar chámanlle Xan Paisano.

R.- Enganándonos, coidando que son pan pra ver si deste
xeito enganamos ó estómago.
P.- ¿Por qué as levades ao sacho?
R.- Porque en todo tempo e lugar os nosos gobernantes
nos piden as pagas dos trabucos e os señoríos as rendas.
P.- ¿Cáles son os vosos nemigos?
R.- Cóntanse por centos.
P.- ¿Qué nemigos son eses?

P.- ¿Qué entendes por home de labranza?

R.- A maiores do mundo, do demo e da carne como
teñen todalas xentes, temos un fato deles: nove ministros
en Madrid, o Delegado da Facenda na provincia, o
Adeministrador sa Subalterna no partido, o Alcalde, os
concellais e o Segredario no Concello, o cacique da
parroquia, o veciño de porta con porta, a miseria na
casa, os pedriscos nos eidos, a fillosera nos viñedos, o
recaudador metido na cabeza, os trabucos e a contribución territorial na cana dos ósos, a de consumos entalada nas gorxas, a creencia de que nos hemos millorar
de sorte no esprito, as falcatrúas da curia enterradas
hastra o redaño. etc., etc., etc.

R.- Unha caste de boi posto de pé, unha máquina de
sacar cartiños da terra.
P.- ¿Cál é a sinal do labrego?
R.- A probeza.
P.- ¿Por qué?
R.- Porque nela vivimos e morremos.
R.- ¿De cántas maneiras usa o labrego deste sinal?
R.- De duas.
P.- ¿Cáles son?

P.- ¿E o traballo ten virtude contra eles?

R.- Aúnar ao traspaso e andar á miñoca.

R.- Non padre, nin ésta.

P.- ¿Qué cousa é aúnar ao traspaso?

P.- ¿E por qué non?

R.- Unha cousa moi condanada que fai debecer as carnes, abrir a boca, ronronar as tripas e inflar o estómago
de aire.

R.- Porque non hai cartos que lle cheguen nin o traballo
rende pra contentalos

P.- ¿Qué cousa é andar á miñoca?
R.- Deitarse con apetencia i erguerse con fame; sentir
antoxos de comer pan e de beber viño, e non facer máis
que comer o xenio e beber os ventos.
P.- Mostrade cómo.
Parrafeos co pobo galego. -Ano once, Ourense, 26 de maio do 1889.
Parrafeo 277. Páxina 7.
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OS GRAXOS DA BURGA
Pasaron moitos anos; esquecéronse moitos recordos; desapareceron as máis das vellas costumes de Ourense; pro
non se varreu da memoria das xentes o recordo nin as
costumes dos graxos da Burga. Inda hoxe a sona que
deixaron esténdese polas vilas i aldeas de toda Galicia,
pois o mesmo que a sombra ó corpo, vai esta nomeada
seguindo ós fillos de Ourense por onde camiñan.

e sentados ó pé daquel gruñeiro que debeu ser prantado no tempo de María Castaña, puxéronse a parrafear, ocupándose da súa sorte e do seu porvir, cicais
pola vez primeira.
Non contan as crónicas o que falaron; mais sábese de
certo que oito días dempois daquel parrafeo estabreceran os dous grandes galafates o seu lar nun cavouco feito
polos homes, e que servía de rexistro, como punto medio
da Burga de Arriba e da Burga de Abaixo.

¿Que estudiante non escoitou aló en Santiago dos vermellos lábeos da costureira a quen cortexaba, as frases
de «non me fío que eres dos graxos da Burga»? ¿Que
fillo de Ourense non se lembra dos receos con que foi
mirado polas mozas nas romaxes da nosa terra, e dos
contratempos con que tivo que loitar dinantes de se facer
dono do seu corazón, soilo por ser dos da Burga, como
nos chaman?

A fundación, como tódalas cousas novas, foi adiante e chegou a ter moitos adiutos. Tódolos vagos e moitos fillos de
familia, que sin selo, andaban chalados da casa, tiñan alí o
seu agarimo, os seus compañeiros, o seu modo de vivir.
No inverno polas noites durmían ó quente: no vrau polas
tardes cando a raxeira do sol contiña ós veciños nas casas, eles saían ás arrasadeiras, e polas noites cando se
deprocataban de que os sereos prenderan no sono, nin
máis nin menos que si fosen grilos, saían do burato pra
cantar e toma-lo fresco.

¿Que pai, por debaixo da mau de Dios que andivese, foi
de boas a primeiras gustante en que a súa falla falase
cun de Ourense, sendo como son graxos da Burga, e
polo mesmo considerados polos labregos, sin que se den
conta da razón que teñen pra xuzgalos ansí, como ós
mozos de menos lacha e máis sabidos en picardías que
andan polo mundo?

Non pasaron catro meses e xa tiñan lembradía en sete légoas á redonda: o cavouco chamábase Casino, os seus habitadores eran conecidos co nome de graxos da Burga. Os
sete primeiros socios, os máis ilustres graxos, os lexisladores
daquela sociedade aventureira e nómada, os que botaron
as bases daquela congregación de nugallás, os inxenieiros,
arquiteutos e traballadores a un mesmo tempo, que trazaron, dirixiron e fixeron as obras do Casino da Burga, foron,
o Mourón, o Pachete, o Portela, o Redes, o Carruxo, o Oso
i o Cancheiro. Eran sete como os sábeos de Grecia.

Como nos tempos da inquisición era prós relaxados o
sambenito, ansí é prós ourensaus inda hoxe, a nomeada
de graxos da Burga.
Outros a fixeron, e como si se tratase dun foro ou dunha
renda perpetua, vímola pagando nosoutros sin que nos
valla axuntar cartos pra redimir esa gavela que nos botaron ó lombo dinantes de que nacesemos.
Pra que todos conezan o que eran os graxos da Burga
e pra que se convenzan de que desapareceu a caste, e
de que non é xusto que xuzguen ós ourensaos como os
xuzgan, vouvos contar a causa desa pauliña.

Pra ser graxo da Burga, a ninguén se lle pedía patente,
nin cuota, nin certificación de boa conduta, nin xiquera o
nome de pía, nin os apellidos de pai e nai. Con dicir: «Eiquí estou», tíñase feita a presentación en forma. O bautismo facíanllo dempois sin cirimonias, cunha nomeada da
que ninguén se esquecía, como si a gravasen en letras de
ouro no medio e medio da praza. O regramento por que
se rexían, sin ser escrito nin pubricado, cumpríase ó pé
da letra, pola contra dos que se poñen en letra de molde
e se pubrican, que nunca se compren.

Aló polo ano de 1834, dempois de que botaron ós frades dos conventos, dous orfos de 17 anos que non tiñan
oficio nin beneficio, nin quen lles dese de comer, nin sitio
onde acollerse, cansos de andar langraneando por esas
rúas, ganándolle a volta ós sereos pra se librar dunha
malladura de costelas, axuntáronse baixo da costa da
Alameda, onde os vagamundos debían xogar ó parar, si
non mente aquela cántiga:

A lei social dos graxos da Burga alcontrábase nesta
frase espida de retóricas: «Todo é de todos». Naquela
comandita non había ganancias nin perdas, nin capital
nin traballo. Si un tiña a fertuna de arrapañar algunha
cousa boa nunha taberna da vila, disfrutábana todos
en amor e compaña, e probe do graxo que dinantes de
chegar ó Casino, se estrevese a pitiscar o que afanara;
fose pan, fosen sardiñas, tal como se collera contra a
voluntá do seu dono, prantábase no chau que facia de

Ai Baltar
non xogues ó parar
na costa da Alameda
debaixo do hospital
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mesa e servíase por iguales anacos a tódolos socios.
Non había hora fixa de xantar, porque moitos días non
había de que. Os estómagos dos graxos da Burga, asemellándose ós corpos, estaban afeitos a non traballar a
diario. Cando pasaba un día sin comer i ós máis deles
se lle abría moito a boca, non levaban a ela as maus
pola mor de que non as pagasen cunha dentada por ser
as causonantes da fame que corría.

As panadeiras da Barreira queixáronse ó alcalde señor
Lebrón de que os graxos lles roubaban as broas enteiras,
e da noite prá mañá, co pensamento de que os sereos
poidesen collelos millor, por orde da autoridade, un ferreiro púxolle unha reixa ó burato que daba saída á Burga de Arriba.
—Pecháronnos unha porta e non hai chave que faga nela
—dixeron os graxos, —mais non por eso deixaremos de
facer as nosas escapatorias.

Tampouco andaban mui sobros de roupa: prós sete non
tiñan máis que tres mudas, compostas de tres pantalós,
tres chaleques, tres chaquetas e tres gorras escalazadas;
e nada ten de estrano que a esto lle chamasen mudas,
porque seu traxe era feito polo xastre e do mesmo pano
co que se visteu Adán no Paradiso; quero dicir, que dos
sete, catro andaban en coiro, pois o turno pra mudarse
non chegaba máis que a tres.

Vendo o alcalde que non daba resultados a gazapeira, anoxouse e mandou que puxesen outra reixa no
burato da Burga de Arriba. Escomenzou a traballar
o ferreiro, anuncióuselles que si non saían quedaban
alí pechados pra sempre; mais como si tal cousa, os
graxos, dinantes de se rendir ó enimigo, acordaron
morrer alí xuntos, imitando ansí, sin conecer a Historia nin polo forro, o heroico exempro dos fillos de
Numancia.

Os que andaban de roupa nova tiñan que facer o servicio por fóra; os demais quedaban de centinela gardando
a entrada e saída do Casino, pola mor de que ninguén
se colase por el embaixo, cousa que socedeu poucas
veces, e cando socedeu, sin que os graxos lle batesen, o
que tal fixo levou que rascar pra unha tempada.

Os graxos da Burga tiñan o corazón a proba de
desgracias. Dunha vez armáronlle a un deles unha
trampa nunha viña: puxéronlle unha gran ratoeira
de ferro, feita de encarga pró caso. Caíu un nela e
tronzóuselle unha perna. Os graxos da Burga, lonxe
de ter mentres de se vengar do feíto, escramaron
cuase churumicando: «Trátannos como ós zorros,
pro non hai que facerlle. Xa teremos tino de manter
a ese coitado compañeiro que quedou impedido pró
traballo».

Cando algún graxo se puña ó sol e se entretiña en matar
polo sistema de uñate a cochumillada que lle pría no
corpo, non faltaba compañeiro que lle adevertise o daño
que estaba facendo, nestas ou parecidas palabras:
—Deixa as uñas pra mellor acasión: non trates tan mal a
eses exércitos que nos defenden e gardan sin que coman
rancho nin pidan plus, e que sin lle pasar revista de comisario teñen o armamento tan corrente, que non hai quen
se estreva a chegar onde a nosoutros.

Nas noites de inverno tiñan iluminado o Casino cos faroles que afanaban nos patios das casas; mais nin con
luz chegaron os sereos a collelos descoidados. Cando
un sereo metía a cabeza polo burato, como si fose por
bruxería, as luces apagábanse i o Casino quedaba ás
escuras, e si houbo algún que noxado pola bulra se resolveu a entrar a tentas, nunca diu cun deles nin por moito
tentar, pois nestes casos á voz de «¡ratos ós buratos!»
iban os graxos da Burga a poñerse como si tivesen o
corpo de goma, nas estreitas e altas rendixelas das paredes, dicindo con sorna morna dempois que o sereo pasara diante do escondrixo en que estaban engruñados:
¡Colouman!».

Os graxos da Burga tiveron as súas malas épocas, e non
deixaron de pasar os seus traballos.
Na Burga de Arriba, na cume da fonte había unha pedra longa dende a que podía guiparse o que pasaba
ó longo do Casino. Os rapaces de Ourense descubriron aquela cras de pena vixía, lembraba Santardós, e
pra atentar ós graxos armábanse de pedras e dende
alí acantazábanos, berrando a todo berrar: «¡Luz ó
Casino!».
Aquela pedrea chegou a facer a delicia dos rapaces que
andaban na escola do Rebolo, os que dinantes que chegase a hora de entre lusco e fusco, xa andaban axuntando municiós e xente que lle fose dar luz ó Casino.

A máis dun dependente da alcaldía que se viu no allo,
ouvinlle contar que non sabe cómo non perdeu o xuício ó
verse tan abouxado, ó sentir falar tan preto de si e mais
non lle poder botar as gadoupas a un daqueles paxaros
que voaban sin ter ás.

Pra se librar dos cantazos, tiveron os graxos da Burga
que facer unhas obras de reparación e defensa. Abriron
unhos buratos na parede, e neles se metían engruñándose namentres que os pelouros estrondaban e rodaban
pola cova embaixo.

Por este xeito viviron astra o ano de mil oito centos
coarenta e seis, en que coa chegada do provincial
de Ourense desapareceron os graxos da Burga, que
se convertiron en tambores e cornetas dempois de
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resistir un sitio posto en toda regra por un piquete
de soldados.

Quedounos tamén ós fillos de Ourense, que dito sea sin
ánemo de gabarnos, nin facemos como facían nin pensamos como pensaban, a condanada sona de graxos da
Burga, pola que somos lembrados e conecidos nas vilas
e aldeas da nosa terriña, sin xusticia e sin razón pra elo,
como se ve polo que deixo dito.

Dende estonces non quedou dos graxos da Burga máis
que a relembranza, anque algún deles dempois de que
lle deron a ausoluta, si ben non pretendeu estabrecer a
escola de novo, prauticou aquelas costumes, viviu naquela
vida, e morreu en apinión de graxo da Burga enxebre.

O Tío Marcos d’a Portela, 29 de xuño de 1884

Ó LEUTOR
Estas follas non teñen máis validenza que o esprito gallego
que nelas campa.

Non sentimos o tolo amor que lle ternos astra dempois de
que os azares da vida nos levan lonxe dela.

Un libro de prosa gallega facíase preciso agora que alá lonxe,
nos hourizontes do porvir parés que escomenzan a refulxir os
albores da nosa rexeneración, en ardentes cántigas saudada
por Rosalía de Castro, laudada polo ispirado Añón, presentida polos nosos ilustres xenios, alentada en arroubadoras e
tenras trobas polos nosos relembrados poetas.

Como tódolos grandes amores, o que nós sentimos por
Galicia, latexa, vibra e vaise afondando en sacreto; as
saudades son as agarimosas compañeiras que nos deprenden ese amor, as virtudosas maestras que nos levan
pola mau por ese camiño de rexeneración i adianto. Por
eso inda que parezamos desleigados, inda que deixemos
en aculto a pureza das nosas costumes, inda que as nosas
tradiciós se esquezan, como non se apagou a luz da nosa
fe nin do noso amor, a tempadas surxen das cinsas do
abatemento presente, as labaredas do esprandor e das
grorias do pasado.

En Galicia, neste adourado curruncho da terra española,
entre os seus montes coroados de vides, nas súas alboredas inzadas de paxaros palreiros, nas súas campías que
amostran os paisaxes máis feitizadores, nos seus vals esmaltados de frores e sempre esprandorosos e recendentes,
arden perenes e vivos e teñen altares e culto en tódalas
almas o sentimento do patriotismo, a fe da nosa raza, a
espranza do noso porvir.

A gaita xa cuáseque non soa nas nosas romaxes, a monteira xa cuáseque non campa nas nosas cabezas; o gallego
cuasementes non se fala; parés como que temos vergonza
de ser o que fumos, e de conservar o que herdamos; mais
si os estranos non ven ós gallegos co seu traxe e coa súa
verdadeira fisonomía, vémolos nosoutros por fortúa inda
hoxe, tan enxebres, tan feitizados pola meiga do amor da
terra como nos tempos vellos.

Galicia non morrerá namentres que latexe un corazón que
deprendese a amar nestas frondentes ribeiras, que escomenzase a sentir baixo destes ceos refulxentes de luz, e cos recordos que fan esparexidos nos seus ruinosos mosteiros, nas
súas vetustas eirexas, nas súas solitarias ermidas, nos seus
esqueletos de castelos, que non se desfán por alcontrarse
agarimados pola hedra; nos seus castiñeiros seculares, nos
seus poétecos cruceiros de pedra e nas esmorecidas cruces
de pau que se erguen nas encrucilladas do camiño, lembrándolle ó camiñante a morte ou a desgracia dalgún dos fillos
desta terra da poesía, do amor, do sentemento e do arte.

Con espertar o sentemento que dorme nos espritos, con
arremover as aparencias que nos cobren, con dar unha
sinal entre o concerto das costumes modernas, como nas
trulladas onte respondían ós aturuxos, responden hoxe todos ó sentemento do patriotismo.

Introdución a Gallegada. Tradiciós, costumes, tipos e
contos da terriña, (1887)
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O FALAR D’AS FADAS

Fálame n-esa fala melosiña
que celestiales armunias ten;
fálame n-o lengoaxe d’ a terriña
        s’ é que me queres ben.

N-unha sola palabra dinos tanto
este noso falar feitizador,
q’ unha pulla, un poema, a risa o pranto,
        condensa n-unha voz.

   Se desexas provar d’ o teu cariño
as tenruras, o fogo y-a pasion,
probas con me chamares «amantiño»
        que me tes moito amor.

   Arrólame c’ os ecos d’ esa fala
que tan ben fai sourrir como chorar;
múseca que os oubidos non regala
        d’ as xentes d’ outro chan.

   Se ch’ eu digo que fôra meu encanto,
vivir sempre ond’ a ti, xuntos morrer,
terás dito que sintes outro tanto
        con escramar «¡canté!»

   Fálame n-o lenguaxe d’ os gallegos
se me queres facer moito sentir;
n-a fala que hastra en lábeos de labregos
        non sei que ten pra min.

   Chámame «mintireiro» s’ enganada
d’ o que che diga chegas á dudar;
«toliño» si ô falar, pol-a calada
        che roubo un bico ou mais.

   Arrólame c’ o ritmo regalado,
co-a sonora infinita vibracion
d’ o falar poI-as fadas inventado
        pra meigar curazós.

   Fálame n-esa fala qu’ espresando
tristuras, fai sentir ô curazon
non sei que morno acabamento brando,
        nin que vaga emocion.

   Xa de neno, esa fala melosiña,
o meu feitizo, a miña groria foi;
fálame n-o lenguaxe d’ a terriña
        s’ é que me tes amor.

   Fálame n-esa fala pracenteira
que cando goces espresarnos quer,
é mais leda qu’ os tonos d’ a muiñeira,
        é mais dolce que a mel.
  
Saudades gallegas, 1880

PEDRO PARDO DE CELA
    HAY unha cova n’ esta patria hermosa,

¡Martir foi n’ista terra xenerosa!
A sangre d’o infelís Pardo de Cela,
Crama venganza a Dios pol’a inxusticia;
Aquil que a derramou ten que bebela:
Anque a cova escarnezan, a xusticia
Ha de facer que rezusiten d’ ela
A ‘INDEPENDENZA e groria de Galicia.

Pra vergonza do pobo escarnecida;
N’ esa cova que fai sempre esquecida,
Pardo de Cela,’o mariscal, reposa,
Xenio leyal d’a independenza nosa,
Por ela batallou; man homicida
Con infame treicion quitoulle a vida:

Espiñas, follas e frores.
Colección de versiños gallegos (Ramiño primeiro)
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Valentín L amas Carvajal

DESCONSOLO DE NAI

     A miña xoya, ‘o meu tesouro, ‘o fillo
Que con moitos traballos eu criéi
¿Onde s’atopará? ¿morréu, ou vive?
¿Eu morrereime sin volvélo a ver?
..............................
Anduriñas voadoras que traspóndes
Os espacios, si o vedes, por piedá
Faládelle de min, qu’o quero moito
Que veña aixiña, aixiña pr’o lugar...
...............................
¡Ay! e ninguen responde, todo cála,...
Soedades..., dóor..., ¡e lonxe d’íl!
Sí xá non vivo sin meu probe fillo,
¿Ondo estás morte, que non vés por min?

    Eu ben o vin; co seu morral n’o lombo
Cara a Cudeiro ben ‘o vin marchar...
Leváronmo pra guerra... ¡Ay probe fillo...;
Ay probe fillo!! ¡¡Coitadiña nay!!
     Eu xa non teño quen console agora
As penas que m’ afrixen; sin il son
Sér que morre do dóor e soedades,
Alma sin sonos é xardin sin frór.
     Inda hoxe o recordo, e inda teño
Gardadas n’o meu triste curazon,
As vágoas d’ os seus ollos, as palabras
Que me dixo o meu ben cando se fói.
     Miña nay, miña nay, cále, non chore,
Dixo o probe, morrendo de pesar,
Diume unha apreta logo e dispidíuse,
Fóise despois, e non ‘o vin xá mais.

Espiñas, follas e frores, 1875

‘O MEU FILLO

Serás lembrado n’o pobo inteiro,
Serás a xoya d’aquil turreiro;
Cal ti tan postos, non verás dous.
     Os dous iremos n’un cabaliño
A vel’a festa d’o Carballiño.
Y á Celanova n’a d’o Cristal;
A Ribadavia pol-a vendima:
Quen ven se quere, mellor s’estima,
Nos viviremos pra troulear.
     Sei que non podo chegar á vello.
Y-antes que morra darch’ un consello
Vou, meu filliño d’o curazon:
Ama cal amo eu á Galicia
Respeta os vellos tem’a xusticia,
Sé bó c’os probes, y-adora a Dios.
     D’os bos o nome xamais se borra:
Si é que ti vives dempois qu’ eu morra,
Na miña cova roga por min;
Si eres poeta, non vertas pranto,
Solo cobizo me dés un canto
Como recordo d’o que sufrin.

VEN miña xoya, ven meu pequeno,
Dolce consolo d’o mal que peno,
Anxel que gardas meu existir;
Ven que xa teño eu pra ti solo
Fogo n’os bicos, amor n’o colo,
Mel n’as palabras soio pra tí.
     Cando ti crezas, meu pequeniño,
Faréich’ un traxe de galleguiño;
Verás que groria, verás que ben,
Terás pra gala n’os dias de feira,
Calzós de rizo, terás monteira
Y-un pao con moca, terás tamen.
     Cando n’a calle teu traxe asomes
«¡Ay un gallego!» dirán os homes
Y-as mullerciñas d’a pobracion
E ti diráslles: «Sepia o que o pense
Qu’ un galleguiño d’eiqui d’ Ourense
A moita honra, carafio, son.»
    Cando vayámos a unha romaxe
Irás postiño con ise traxe
Pra que te vexan, meu dulce amor;

Espiñas, follas e frores, 1875
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DEVOCION..... POR COMENENCIA
A D. Arturo Vazquez Nuñez.
Señor San Amaro d’Oira
feito de pau d’amieire,
hirmao d’as miñas chanquiñas
criado n-o meu lameiro.
            
   Cántiga popular.

   Preto d’ a ponte d’ Ourense
está San Amaro d’ Oira,
lugar que ten unha ermida
branca, y-unhas brancas chouzas,
a veira d’ o craro Miño
e d’ us amïeiros â sombra.
Un devoto como hay moitos
que rezan si lles ten conta,
ô seu señor San Amaro
que hay n-aquela ermida d’Oira,
falóulle d’ esta maneira,
segun dicen vellas crónicas.
   Señor San Amaro d’ Oira,
á axustarche as contas veño,
que non por ti seres santo
y-eu ninguen, como labrego,
éiche de pasar a bulra
sin que non faga o meu xénio.
   Pedinche unha cativez
inda non fai moito tempo,
pedinche que lle pediras
a Dios, que ganase o preito
que c’ o meu veciño Fuco
por teson viña sostendo,
e pra que ben me serviras,
pra que vises que non teño
costume de ser ingrato,
e que non son cativeiro,
púxenche diante duas velas
acesas, faléille ô crego,
e mandei que che tivesen
unha misa con gaiteiro.
   ¡Todo me custou bôs cartos!
(alá por us catro pesos,

que batin en catro rodas
como soles ô santeiro.)
Tamen che recei a maores
(vaya, non mintas, Lourenzo)
unhas cinco centas salves
y-outros tantos padre-nuestros:
¡cómo si tal cousa! nada,
todo foy nin mais, nin menos,
que votarlle millo á páxaros
e pidirlle pan ô vento.
   ‘O xuzgado pasei onte
pra enteirarme d’ o meu preito,
vinme c’ o Menistro, fumos
ámbos a votar un neto,
¡e cal non foy meu asombro
cando estabámos bebendo
e me dixo, (pero baixo
palabra de xuramento)
que o señor Xuez fallára
contra min, e que perdendo
saíra o preito con costas
por non ter ningun direito!
   Contéille o caso d’ as velas,
o d’ a misa con gaiteiro,
e sin quitarlle nin porlle,
canto me pasou, contéillo.
   O Menistro qu’ en nagocios
de xusticia non é lerdo,
confesóume que surtia
n-as cuestios millor efeuto
deixarse ver c’ o escribano
que andarse c’ os santos vendo:
¡e ten razon que lle sobra,
deprocatéime hoxe d’ elo!
¿En que xuncras eu pensaba

pra pedirche valemento,
pra gastar os meus cartiños
en facerche algús ouséquios,
s’ eres San Amaro d’ Oira
feito de pau d’ amieiro,
un santo com’ outros tantos
que non teñen valemento
e que abofellas, crariño,
non sei com’ estás n-o ceo?
   A devocion que che tiven
pagachesma ven con esto:
¡andar con velas e misas,
pra sair perdendo o preito!
¡ora! mais che me valera
precurar os amieiros
que n-o lameiro d’ as Laxes
â veira d’ o Miño teño,
pois entón como ti, santos
poidera mandar facelos,
¡vamos! anque s’ estragase
moita madeira, por centos;
pois, siñor San Amariño
mais que non ch’ o leve o xénio,
eiche dicir pra vengarme
que d’ ese pau eres feito,
qu’ eres hirmau d’ as chanquiñas
que postas n-os pes eu levo,
e que fuches San Amaro
criado n-o meu lameiro.

Saudades gallegas, 1880
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