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A presente edición do libro de Xoaquín Lorenzo Fernández Cantigueiro
popular da Baixa Limia, publicado inicialmente en 1973 pola Editorial
Galaxia e a Fundación Penzol, parte do exemplar que figura no Legado
Xaquín Lorenzo do Museo do Pobo Galego. Dito exemplar foi corrixido
persoalmente polo autor, segundo aclara nunha nota mecanografada incluída
por don Xoaquín no inicio do volume, na que explica que o libro non sufrira
corrección de probas para esa edición.

A versión que a continuación se transcribe respectou a ortografía orixinal do libro,
incorporando esas correccións indicadas polo autor.
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A Limia Baixa costituie unha rexión natural perfectamente defiñida. Situada no SW da provincia de
Ourense, comprende as terras que teñen por lindeiros a fronteira portuguesa polo Leste e polo Sul, e Ponte
Liñares polo Norde e os montes de Baltar polo Nacente, abranguendo esí o curso meio do rio Limia e o val
do rio Salas que se artella coil.
Non embargantes, dentro de esta unidade xeográfica atópanse unha chea de variantes e matices en moitos aspectos da vida das súas xentes, variantes que se manifestan decote nalgúns intres do vivir popular e
que podemos ollar nas nosas cantigas, non somentes pola localización de algunhas en canto aos seus temas,
senón tamén polo léisico.
Pese ao seu relativo isolamento, as terras alleas infruiron no idioma, especialmente Portugal, creando
certas variantes que os indíxenas perciben e describen decindo que en Entrimo e Lovios din cenén, en
Lobeira cenéi e na Fraga ceéi. Polo demáis, no noso Cantigueiro atópanse vacilacións debidas a estas infruenzas ollándose alguén e alguien, el e il, ceo e ceu, mañá e mañán, figueches e fixeches, sea e sexa, soma
e sombra, segredo e secreto, estades e estandes, iste e este, etc.
As nosas cantigas van transcritas tal e como nolas deron, anque temos que faguer constar que non todas
foron recolleitadas polo Autor.
Algunhas delas foron xa pubricadas por Fernández Alonso na “Biblioteca de Tradiciones Populares
Españolas”, tomo vi; outras pubricóunas Saco y Arce en varios núms. do “Boletín de la Comisión de
Monumentos de Ourense”; finalmente, as do alto val do Salas apareceron, en gran parte, en “Vila de Calvos
de Randín”, de Florentino Cuevillas e o A. Non embargantes, moitas das que se atopan nas pubricacións
anteditas foron recolleitadas de novo por nós. Niste caso, a trascrición é a que ouvimos persoalmente.
Moitos son os nomes que de direito debían ir ao comenzo de iste Cantigueiro, tantos coma os que axudaron de un xeito ou de outro á súa recollida, mais non pode ser; tería que faguer unha longa lista e aínda
serían moitos os esquecidos.
De todos xeitos, hai algúns que non poden fallar. Veleiquí os que con máis xusticia teñen que seren lembrados:
En pirmeiro lugar, meu irmán Xurxo, que co seu curazón de poeta, cheo do agarimo da Terra, soubo ir
deprendendo as cantigas populares como quen vai collendo as froriñas da nosa campía. E logo, miña nai; co
seu amor ás xentes do noso campo, que sempre atoparon nela consolo e agarimo, foi ouvindo e trascribindo
as inxénuas composicións que lle recitaba a tía Margarida, que aos seus 90 anos presumía de enfiar as agullas
sen traballo; a tía Balbina, namentras lle contaba as súas doenzas; a tía Avelina, vella fiandeira, que lembraba
os seus anos mozos namentras petiscaba nalgunha lamberetada...
Logo, todos aquiles que nas noites de inverno, no serau a carón da lareira, ían desenfiando as súas lembranzas en cantigas e máis cantigas.
E Rosa, a mociña loira, cantadeira da Limia Baixa, herdeira dos poetas dos Cancioneiros galaico-portugueses, cantora, dende fai xa anos, da groria do Señor. A súa grande retentiva proporcioóume moitas
cantigas, ás que compre engadir as feitas por ela.
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E aquela outra que foi afondando no latexar da ialma do pobo e soubo zugar de ela a mel do saber popular.
E Bieito Fernández Álvarez, que me regalóu un fermoso mangado de cantigas de San Mamede de Grou.
E os meniños de entón, homes de hoxe, que «figueron» as súas cantigas pra nos pedilo aguinaldo cando
viñan cantalos «reises».
A qué seguir?
Sería infinda a relación.
Mais aínda quero traguer eiquí unha saudosa lembranza.
No Nadal do ano 1933 tivemos na nosa casa de Lobeira a compaña do hoxe Doctor Hans Schneider. O
día de Noiteboa viñeron os veciños a nos cantaren os «reises»; ao seu remate, asegún o costume de sempre,
botaron as derradeiras cantigas de gabanza, antre elas unha que decía:
Nos días da miña vida
xa vin un cacho de pan;
que por moitos anos viva
o señorito alemán.
E, antre o regocixo dos cantores e a súa ademiración, o Doctor Schneider improvisóu:
Nos días da miña vida
xa paséi por unha feira;
que por moitos anos viva
a xentiña de Lobeira!
Na súa totalidade as cantigas que forman iste Cantigueiro foron recollidas xa fai anos, até o 1932, denantes de que os aparellos de radio e televisión estabreceran un contacto artificial antre terras distintas, que de
outro xeito permanecerían alleas unhas ás outras.
De ehí o intrés das variantes recollidas. Moitas cantigas das que trascribimos son sobradamente coñecidas na Galicia, unhas na súa forma íntegra, outras adaptadas a un intre ou a un pobo determiñados; cando
as tales cantigas pasan de un lugar a outro fano polo camiño que segue a relación natural entre ambas localidás. Hoxe non pasa esí; as emisións radiofónicas espallan aos catro ventos as súas programacións e de iste
xeito vánlle dando unha universalidade ás súas emisións que, como atrás decimos, non responde a un feito
natural.
Por outra parte, o elemento popular que utilizan as citadas emisoras está moi adulterado, certamente
coas millores intencións, polos coros e agrupacións análogas, que recollen as cousas do pobo, arrenxándoas
ao seu xeito e lanzándoas de novo cunha etiqueta e un marchamo popular que xa lles non corresponden.
Nas terras do noso Cantigueiro atópanse hoxe cantigas que nós non recollimos por nos constare que
foron daprendidas nas actuacións dos Coros dediante dos micrófonos da radio; témolas por ilexítimas, tanto
na letra como na música, e por elo preferimos iñoralas.
Dixo Voltaire que os vascos son un pequeno pobo que bailla no cume dos Pirineos; nós podemos apricar
a frase á Galicia decindo que os galegos son un pobo que canta no fondo dos vales.
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O galego nasce antre cantigas, vive cantando e, despóis do seu pasamento, a súa lembranza manténse
antre cantigas.
Tódolos intres do seu vivir teñen cantigas adoitadas; cada angueira do campo axúdase con determiñadas
cantigas; as súas dores teñen cantigas coma lenitivo e as súas horas ledas tamén con cantigas se fan patentes.
O traballo, o amor, a morte, son esí, non somentes ocasións de cantar, senón tamén a fonte viva onde
xurde espontánea e fecunda a musa popular.
Esta musa é anónima case sempre; alguén fai unha cantiga que comenza a ir de úns a outros e que, pouco
a pouco, vaise perfilando, arrenxando, millorando, compretando, deica o intre da súa fixación nunha ou
máis variantes. Esí o autor non é ún, senón moitos.
Non embargantes, atópanse xentes nas que o istinto poético ten un natural desenrolo e nas que a facilidade pra versificar lles chega a crear unha certa sona antre os seus veciños: son os fistores, herdeiros dos
vellos xograres; moitos, anónimos, outros aínda hoxe lembrados.
Polas terras da Limia Baixa escoitábanse deica o ano 1932 os nomes do Manxor das Quintas, do Cipigueira
de Gaiás, do Gaiato do Riocaldo, do Palmela...
Leda debéu de ser a vida de istes homes: nas bodas, nos desafíos, nas ruadas, eran iles os que erguían os
ánimos cando as festas comenzaban a decaír; eran iles os agardados sempre na seguranza de que o seu inxenio faguía gratas as xuntanzas e curtas as horas; eran os decote ben acollidos nas súas chegadas e sempre
estranados nas súas ausencias.
Iles proporcionaron ao cantigueiro popular moitas cantigas que hoxe circulan coma de autor iñorado,
coma as obras do noso grandioso románico...
Agora ben; o pobo non fai poesía sen motivo; a cantiga xurde cando algo a xustifica e iste algo son os
traballos do campo, as labouras do liño, as esfollas, as ruadas e mil intres máis que se prestan pra locir o
inxenio e pra faguer máis levadeiras as angueiras cotidiáns.
Con maior ou menor intensidade, asegún a cantidade de xente que intervén e o vagar que deixa ceibe o
traballo, tódalas labouras son fontes do cancioeiro e  por elo convén faguer un reconto das máis importantes.
Comezaremos pola principal: o fiadeiro.
Polo mes de Nadal comezan a ter lugar os fiadeiros, nos que as mulleres, especialmente as mozas, fían o
liño e a lá cada unha co seu fuso e a súa roca.
Tamén as vellas fían, mais non é somentes a eso ao que van, xa que
fan que che botan un sono
no fiadeiro as velliñas;
as larpeiras é pra ver
qué fan namentra as mociñas.
Os fiadeiros, de tipo comunitario, vánse tendo por rolda nas casas do lugar; cando iste é grande, pra que
se non axunte demasiada xente nún, divídese en bixas ou barrios e en cada ún de iles ármase un fiadeiro; por
cada dúas mozas que haxa na casa, ten que pór a disposición da mocidade o curral durante oito días.
As mozas mercan o aceite ou o gas pra se alumearen e o dono da casa pon o candil.
Á noite, xúntanse mozas e vellas no fiadeiro que lles corresponda e comenzan a traballar namentras
agardan a chegada dos mozos.
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Istes van aparecendo pouco a pouco, soios ou en grupos; polo xeral, os que son do mesmo lugar veñen
xuntos. Compre ter en conta que os mozos non son invitados ao fiadeiro: van os que queren sen máis requisito que entraren niles.
Moitas veces, ao chegaren preto do fiadeiro, os mozos comenzan a cantar, entoando cantigas que son
contestadas polas mozas, comenzando esí un desafío ou un cortexo que segue coiles xa no curral en que se
fai o fiadeiro.
Entón comezan, misturados cos traballos, os pasatempos: mozas e mozos cantan, falan, brincan e baillan
deica o remate da festa, en que canda ún marcha prá súa casa.
Antre istes pasatempos predomiña o canto con cantigas case sempre improvisadas e nunha das súas
modalidades, os desafíos, ponse a proba o inxenio dos cantores.
Encol de istes desafíos, coidamos que compre faguer algunhas acraracións.
Tense indicado algunha vez a posibilidade de que os desafíos fosen escritos denantes dos cantaren; deducíase esto do feito de habérense recollido os mesmos desafíos en distintos lugares da Galicia.
Non embargantes, quen se adique a istes estudos terá presenciado dabondo istes torneos de inxenio nos
que se olla craramente a improvisación por se referiren a circunstancias momentáneas que non se podían
prever.
Ora, o que ouve un desafío retén algunhas cantigas que logo quer repetir con algún motivo; se algunha
cantiga intermedia se lle esquece fai unha nova ou lembra outra coñecida que veña ben elí. Esí, pouco a pouco, pasando de úns en outros, vaise elaborando un desafío compreto que chega a ser coñecido por moitos e
aparez coas correspondentes variantes o mesmo que outra cantiga calquera, mais que na realidade non foi
cantado en ningún fiadeiro.
De xeito oposto, algunhas cantigas de un desafío lémbranse depóis isoladas, anque polo xeral deixan
ollar a súa orixe; no noso Cantigueiro sinalamos somentes algunhas por non alongar as notas, o mesmo que
socede coas procedentes de cortexos, parrafeos, etc.
Dabondo son coñecidos os desafíos: polo xeral, fanse dous grupos, ún de mozas e outro de mozos; por
meio de cantigas ponse de manifesto os respectivos defectos, tendo por eso os desafíos carácter satírico. En
cada grupo é ún o que entoa a cantiga, namentras o resto canta o acompañamento faguendo de coro; o que
canta non é sempre o mesmo, senón que o fai calquera que teña niste intre a resposta oportuna.
A dificultade da improvisación pódese vencer por dous sistemas distintos: o leixaprén e o patrón, versos
coñecidos de todos e que serven de modelo e dan a rima.
No leixaprén, o remate dunha cantiga dá xa o comenzo da seguinte, o que consinte que, namentras se
entoa, seña feito o resto da composición. Véxase unha mostra nas cantigas 995, 996, 1960, 2466, 2561 i-k, etc.
O outro sistema, moito máis sinxelo, é tamén o máis socorrido: atópanse unha serie de comenzos de
cantigas, «patróns», que, se ben non dín nada, serven pra armar sobor de iles o resto da cantiga.
Tales son, coma exempro, os seguintes:
Nos días da miña vida
eu tamén hei de...
Nos días da miña vida
xa paséi...
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Cálate, vaite calando,
cara de...
O río cando vai cheo (ou louro)
leva...
Desafío, desafío,
desafío da (navalla, fouciña...)
Á porta do fiadeiro
hai...
As tellas do teu tellado
botan (ou deitan, teñen...)
Teño unha herba na horta
que lle chaman...
E moitos máis, incruso algúns improvisados no intre polo mesmo cantor.
O desafío require, non somentes facilidade prá improvisación, senón tamén inxenio pra procurar o tema
adoitado e pra propoñer cantigas que dificulten a resposta. Son curiosas niste aspecto dúas cantigas que xa
son crásicas. Son as que comenzan (cant. 2557, a-b):
—Diga vosté, señor guapo,
vosté débeo saber ben;
catorce ducias de gatos,
cantos pares de uñas ten?
A gracia da cantiga está en que é preciso contestar aixiña, sen dispor de tempo pra resolvelo probrema.
Ora, a resposta non queda atrás, xa que tampouco hai tempo pra comprobar a verdade da solución, pois o
desafío debe seguer e haina que dar por boa.
Niste Cantigueiro trascribimos algúns desafíos, mais temos que advertir que nonos escoitamos nós direitamente, senón que nos foron cantados coma socedidos noutro tempo: temos a seguridade de que non
houbo tal, senón que foron elaborados do xeito que atrás deixamos dito.
Algunha vez ouvimos desafíos, mais puidémonos entón dar conta da dificultade da súa recollida inmediata se se non perpara ún por anticipado e entón fáiselle perder a súa espontaneidade.
Todo o que deixamos dito dos desafíos, debémolo apricar tamén a outras dúas producións populares que
nascen esimesmo nos fiadeiros, anque, o mesmo que os desafíos, atópanse tamén na rondas e nos seraus:
son os cortexos e os parrafeos.
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Os cortexos son semellantes aos desafíos, mais non teñen o carácter agresivo de istes, senón que son
amorosos. Os cortexos fanse antre unha moza e un mozo, axudado cada ún de iles polo seu correspondente
coro.
Os parrafeos dánse antre mozas soias, antre mozos ou antre úns e outras e teñen polo xeral carácter
festivo.
Tanto os cortexos coma os parrafeos é posíbel que tivesen denantes carácter dramático, polo menos
algúns de iles. (Véxase a nota 859).
Semellantes aos fiadeiros, anque con menos xente, son as espadelas e as esfollas ou foliadas.
As primeiras fanse pra espadelar o liño e as segundas pra limpar do cosco as espigas do millo. Como
nunha e noutra angueira axúntanse mozas e mozos e o traballo é doado, as cantigas xurden aixiña, o mesmo
que nos fiadeiros.
En xeral, algo semellante socede en todos aquiles traballos do campo que non eisixan un grande esforzo
ou nos que se axuntan pra il varias mozas, xa que os mozos non tardan en aparecer a carón de elas, como
pasa na arriga do liño, na maza, na vendima, etc.
Por outra parte, algúns traballos préstanse, pola súa natureza, a seren acompañados polo ritmo da múseca e entón aparecen as cantigas pra alivialo. Tal é o orixe das cantigas de seitura, ben seña da do centeo, ben
da do millo, ás que prestan a súa axuda os veciños, especialmente mozas e mozos.
Decote, o traballo da terra é ledo; todo íl dá lugar a festas e brincadeiras nas que de boa vontade interveñen tódolos do pobo, levados por ise esprito comunitario que preside o vivir do noso campesiño.
Ben é verdade que non sempre estas festas se traducen en cantigas, pois o esforzo que algunhas angueiras precisan non consinte que o folgo se perda no canto; esí, nas mallas, nos carretos e noutras semellantes,
anque nelas non falle o esprito ledo, somentes ao seu remate fan a súa presencia o canto e o baille.
De todos xeitos, son as faenas do campo as fontes máis pródigas en cantigas de todo o vivir aldeán niste
recanto da nosa terra.
Nas noites do vrán, rematadas as angueiras cotidiáns, os mozos san de ronda. Se antre iles hai un gaiteiro, millor; entón, ao son da ruada, van de uns lugares a outros cantándolle ás mozas, ben cortexos, ben
cantigas de gabanza ou de bulra. E por veces, cantigas de desafío aos outros mozos que andan coa súa correspondente ronda, o que ocasioaba a miudo que a ronda que comenzara cun desafío de cantigas rematara
a paus.
Mais coma non sempre había contrincantes, quedaba a parte musical reducida a unha serie de cantigas,
orixináis unhas, coñecidas outras, entoadas ao son de algunhas músecas xa crásicas, co acompañamento da
gaita. Cando fallaba iste istrumento, ou millor, o seu punteiro, que era o que se empregaba decote, sustituíase polo birimbau que tocaban algúns mozos namentras os outros cantaban.
No inverno, de noites longas e frías, ten lugar o serau, na lareira de calquer veciño, polo xeral de ún que
teña fillas mozas, cociña grande e leña dabondo. Elí, antre risas e contos, tamén se entoan cantigas: gábase
ás mozas, satirízase aos ausentes e aos presentes e, no seu tempo, vanse asando castañas nas brasas. Esí pasa
o tempo deica o intre de se recolleren. Tamén elí se fan cantigas soltas e, por veces, parrafeos e cortexos.
Outros intres da vida campesiña atopamos que tamén se prestan á confección de cantigas. Veleiquí os
máis importantes:
Os «reises». Polos pirmeiros días do ano comenzan a sair roldas de mozos e mozas ou de rapaces que
percorren as casas dos veciños cantándolles os «reises», con letras e músecas coñecidas, mais aos que, ao
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final, hai que engadir algunhas copras pedindo o aguinaldo, gabando aos da casa ou agradecendo o que lles
díen. Compre ter en conta que os máis dos «reises» que se cantan nesta comarca son entoados en castelán,
habéndose perdido xa os vellos reises en galego que sen dúbida houbo noutros tempos. Hoxe somentes se
fan en galego as copras finales, que son improvisadas no intre das cantaren. Cando estas copras teñen algún
inxenio non é raro que a xente as lembre despóis e pasen a formar parte do cancioeiro.
O mesmo que nos desafíos, tamén eiquí atopamos «patróns» que axudan a compoñer as cantigas que se
precisen. Tal é o caso destas:
Esta casa está faiada,
faiadiña de...
A esta casa que eiquí está
por fora pínganlle as beiras;
............................................
E outros moitos máis.
Certos acontecementos da aldeia dan motivo pra diversións que a xente moza non deixa de aporveitar.
Tal socede coas festas do ano, romarías, festas do Padroeiro da parroquia, etc. Mozas e mozos van a elas
cantando e tornan de elas tamén cantando, polo xeral cantigas coñecidas, mais non fallan composicións
novas feitas por algún inxenioso do grupo. O mesmo socede cos foliós, vésperas das festas, no solpor, con
foguetes, cantos e bailles ao son da múseca ou de istrumentos improvisados polos asistentes.
Menos sinaladas e menos regulares son algunhas outras ocasións de divertimento. É o que socede coas
cencerradas, serenatas humorísticas que se orgaizan con motivo do casamento dos viudos ou dos vellos.
En tales intres, tócanlle latas, chocallos, cornos e outros istrumentos semellantes con acompañamento de
cantigas satíricas feitas a custa dos intresados.
Os burros, dinos de millor sorte, non somentes pasan a vida traballando, senón que coa súa morte dan
motivo pra orgaizar unha pequena festa no lugar.
Cando morre algún animal grande, os veciños axudan a levalo ao monte e a cavar a focha pra o enterrar,
mais cando o morto é un burro a cousa reviste certa solenidade: catro ou seis mozos levan unha escada de
man na que vai deitado o burro; atrás de il vai un veciño, polo xeral o máis inxenioso, co chapeu do revés,
coas abas pra riba, e coa faldra da camisa fora; leva un rangalleiro na man e vai cantando os responsos; a
pór de il vai o resto da xente. Os responsos dos burros son unha serie de cantigas satirizando ao animal e
tamén ao seu dono; non é raro que a sátira se estenda a outros veciños, aos que o morto vai deixando por
herdeiros, convertíndose esí os responsos en «testamentos», dabondo coñecidos niste aspecto polo mundo
adiante.
Polo xeral, os responsos son na súa totalidade obra de ún soio, anque os acompañantes interveñen por
veces con algunha improvisación.
Unha vez tivemos ocasión de recoller algunhas cantigas de estas presenciando o enterro de un burro nas
que se olla craramente a difrente disposición dos cantantes, pois namentras úns fan cantigas compretas outros non atinan máis que a conseguir frases cunha certa cadencia, anque sen lograr composición compreta.
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No noso Cantigueiro incruimos algunhas das ouvidas niste intre (122, 828, 831, 875). Veleiquí outras do
derradeiro tipo:
Esclavitú vai cara a porta de baixo
a buscala pelica do burro
para faguer un refaixo.
Estaba Delfín
enterrando o burro
e saíulle Lois:
«Amarra, amarra,
que o pelico do burro
quero eu
pra unha zamarra».
Ehí vai Sidro do Conde,
chalán, chalán,
buscalo pelico
pra faguer un gabán.
Vai Guinio
puxando polo ramal
e vai Pepe detrás:
«Arre, meu rico animal».
Festa de ano é o antroido, no que denantes había o costume de faguer un boneco de palla e levalo a outro
lugar, onde se deixaba dependurado de un árbre ou de unha lata, á entrada. Algunhas veces púñanlle no
peito unha cantiga escrita alusiva a il. Estas cantigas, anque humorísticas, non eran satíricas, antes ben, case
sempre contiñan algunha gabanza pra o lugar en que se deixaba o antroido. Iste costume desaparecéu fai xa
tempo, mais algunhas das súas cantigas son aínda lembradas.
Os casamentos, atal e coma denantes se faguían, eran esimesmo ocasión pra se lociren os fistores.
Cando o cortexo da boda se axuntaba na casa de ela pra xantar, ao se sentaren á mesa, a recén casada
collía un ramo cheo de roscas e doces e dáballo ao invitado que tiña á súa direita; íste, posto en pé, botaba
unha cantiga adicada ao novo matrimonio e pasaba o ramo ao seu veciño, quen faguía o mesmo; de iste xeito o tal ramo daba a volta á mesa, deica chegar de novo ao comezo; entón os noivos desfaguíano e repartían
as lamberetadas, il antre os homes e ela antre as mulleres.
Ben se comprende que non é precisamente a ispiración o que abonda niste xeito de certámenes, mais
nunca faltaba algún inxenioso que sabía improvisar, ou levaba xa feita, algunha cantiga que merecese ser
lembrada despóis.
Hoxe desapareceron os cegos que percorrían as feiras, festas e romarías cantando, ben romances, ben
relacións de feitos máis ou menos memorabres con acompañamento de violín ou de zanfona.
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Cando chegaba a hora de xantar, ía o cego co seu axudante percorrendo os grupos en que a xente se dispuña
a consomir as empanadas, os polos, o pulpo ou o que levase pra xantar. Elí o cego, informado por calquera,
cantaba gabanzas aos comensás, que premiaban as súas adulacións con esmolas en metálico ou en especie. Polo
xeral, os de un grupo dirixían ao cego a outro grupo, dándolle os datos que precisaba prás súas improvisacións.
Estas cantigas eran feitas decote sobor de uns cantos modelos que cada cego tiña pra seu uso.
Antre as fontes do cancioeiro popular temos que contar tamén a que dá orixe ás chamadas «cantigas de
berce».
Estas cantigas, entoadas cunha múseca lenta e monótona, son cantadas polas nais pra arrolar aos seus
meniños.As máis das veces, elas mesmas van improvisando as letras  consonte cantan e por elo moitas de
estas cantigas non teñen senso, xa que o que nelas se precura non é a obra de arte, prá que, por outro lado,
falla o elemento esencial, que é a presencia de ouvintes aos que poidan intresar.
Fora das ocasións que deixamos reseñadas, son tamén fontes de cantigas tódolos intres da vida do campo: a moza que vai co gado ao monte; os mozos na arriga e na ripa; o mozo que vai co carro; as mozas na fonte ou no muiño; as mallas e os carretos; o que vai de camiño, pra matar o tempo ou escorrentar o medo...
As fontes do cantigueiro son, pois, moitas; son tódolos intres da vida campesiña.
Agora ben; aparte das cantigas nacidas do pobo, cantigas feitas nunha comarca determiñada, referidas a
xentes, feitos e lugares propios, atópanse outras alleas que rematan por adequirir carta de natureza ao seren
incorporadas por aquiles que as tran de outros sitios, adaptándoas, con máis ou menos xeito, ás circunstancias locales. Como é lóxico, as cantigas de esta crás que máis abondan nunha rexión son as das terras máis
inmediatas a aquelas que, feitas na mesma lingoa, refrexen un xeito de vida semellante, sempre que esista
unha relación de certa intensidade antre as terras nas que se produz o intercambio.
Eisí é por elo lóxico que na terra da Limia Baixa, na que colleitamos iste Cantigueiro, teñamos unha
grande cantidade de cantigas comúns a toda Galicia, especialmente ao resto da provincia de Ourense e á de
Pontevedra, a cuias praias acoden moitos dos nosos veciños a «tomalas augas», pasando unha curta tempada
en calquera dos portos de mar, especialmente en Vigo.
A fronteira da nosa comarca con Portugal polo Sul e polo W. xustifica ben a intensa relación co país irmán.
Son moitas as xentes limiás que acoden de cote a certas romaxes e festas de Portugal, especialmente á Nosa
Señora da Peneda, ao Bom Xesús de Braga, ás festas da Vila da Barca, Lindoso, etc., do mesmo xeito que
veñen os portugueses á Nosa Señora da Clamadoira, á Virxe do Xurés ou ás festas de Entrimo e Lovios.
Por outra parte, moitos dos homes de por eiquí, especialmente de Calvos de Randín, Lovios e Entrimo,
van traballar a Portugal, sobre todo a Porto e a Lisboa, e voltan á terra ao xuntaren algún diñeiro.
Todos iles fan de vehículo de influencia de unha terra na outra, facilitando iste intercambio a semellanza
de vida e traballo da Galicia e do Norde de Portugal, aparte, craro está, da identidade idiomática.
Con Castela a relación é máis escasa. Até fai pouco reducíase á que se producía coa ida a Castela dos nosos
segadores, e compre ter en conta que a intensidade do seu traballo, de sol a sol, daba pouco vagar pra unha
relación fonda coas xentes de aquelas terras.
Debemos de engadir tamén, fora de algúns que ían traballar ás cidades, os mozos que faguían o servicio
militar, anque estos, por estaren en centros urbáns de certa importancia, somente daprendían as cantigas de
«moda» no ambente cidadán.
A iste respecto das cantigas importadas atopamos un feito curioso que compre resaltar. O  noso pobo, poeta por natureza, ten un outo senso da beleza que se revela nas súas composicións. Iste senso poético falla,
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en troques, cando se trata de faguer un xuicio encol das cantigas alleas i escolle pra traducir á súa lingua
as máis prosaicas e insulsas. Somentes acerta cando non precisan tradución, coma socede coas do resto da
Galicia ou coas portuguesas.
Consecuencia lóxica de todo esto é que as máis das cantigas coas que atopamos paralelos nas nosas señan
as do resto da Galicia; a seguir están as portuguesas, e, finalmente, as castelás.
A título informativo e sen esgotar a materia nin moito menos, indicamos nas Notas do noso Cantigueiro
algúns de istes paralelos. Pra simprificar a esposición omitimos as referencias ás fontes, anque todas foron
tomadas das obras que figuran na Bibliografía, aparte de algunhas ouvidas por nós direitamente.
Aínda atopamos eiquí algunhas cantigas de unha curiosa orixe; é ésta a seguinte: o poeta ourensán
Valentín Lamas Carvaxal editóu un xornal que tivo moita difusión no noso campo, “O tío Marcos da Portela”.
Nil pubricou algunhas composicións humorísticas súas que a xente adeprendéu e segue recitando, esquecido o nome do autor e engadíndoas esí aos produtos da musa popular.  Algunhas de estas cantigas poidemos
identificalas e van sinaladas nas Notas.
Por outra parte, nada ten de particular o fenómeno de intercambio antre a musa popular e a musa culta,
feito dabondo coñecido en tódalas literaturas e que na nosa se manifesta xa dende o século xiii. No século
xiv xa a poesía popular comenza a ser imitada polos poetas cultos, especialmente na lírica.
Iste fenómeno podémolo ollar tamén nalgunhas das cantigas da nosa colleita.
Como é natural, o carácter das cantigas varía de acordo co intre en que son feitas.
Algunhas, non moitas certamente, fan alusión ao traballo que as ocasioa, o que se deixa ollar nas referentes ao liño (306, 307, 308, 832...), á seitura (1104, 1219, 1434...), ás foliadas (99, 101), etc.
Antre elas podemos incruir tamén as cantigas de berce (814 ss., 895 ss.).
Compre, polo demáis, ter en conta que estas cantigas, anque adicadas a unha laboura determiñada, levan
case sempre unha intención humorística ou amorosa que lles dá un xeito híbrido.
O resto do cantigueiro compónse, especialmente, de cantigas nadas das fontes que atrás dixemos e pódense incruir case todas en dous grandes grupos: amorosas e humorísticas.
A cantiga humorística pode selo polo seu conteñido, que son as máis (180, 1590...), anque outras conseguen o seu obxeto por outros meios. Unhas fano espondo un tema que, en remate non dí nada (110, 111,
1247); outras veces son «disparates» (807, 1055) e tamén rematando a estrofa cun verso sen rima, sen metro
ou sen ambas cousas (102, 409, 1114, 2512...). Emprégase esimesmo o sistema de usar voces que xa de por sí
da ideia do cómico, anque non sexan sempre moi académicas (143, 1546, 1891, 1919...).
Agora ben; a iste respecto temos que faguer notar a case total ausencia de cantigas procaces. Antre as
recolleitadas por nós nesta comarca non pasan de tres ou catro as que deixamos arquivadas por impubricabres. En xeral, aínda aquelas que polo seu senso poideran considerarse coma malsoantes, están feitas con tal
inxenio que até acadan nalgún caso un outo grado de beleza (245, 869, 1527, 1543, 1544).
Incruimos no noso Cantigueiro algunhas composicións que foron noutro tempo de un romance ou de
unha obra semellante, mais da que somentes sobrevivíu algún anaco, que esí se convertíu en cantiga independente.
En xeral, a estructura das cantigas populares é ben sinxela: catro versos octosílabos con rima asoante nos
pares e ceibes os impares. Trátase da estrofa máis doada pra os nosos cantores; se engadimos máis versos,
temos o romance, remíndose esí a actual poética popular na nosa comarca.
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Somentes de un xeito esporádico ollamos algunhas outras combinacións métricas que responden case
sempre á necesidade de adaptación a unha múseca determiñada.
A estas escepcións corresponden no noso Cantigueiro as combinacións de versos pentasílabos, case sempre con rima nos pares (530, 2425), anque hai escepcións, tanto na rima (906) coma no número dos versos
(75, 79, 908, 1948).
Non fallan coadras de versos eisasílabos de rima corrente (38, 75, 83, 330, 529, 570...), esí coma conxuntos de máis de catro versos que responden a unha múseca especial (568, 569, 792, 848).
Os eptasílabos son máis escasos; apenas podemos citar algunhas cantigas antre as recolleitadas por nós
(311, 425, 858, 1502).
Xa deixamos dito que as coadras octosílabas son as que máis abondan, formando a case totalidade do
noso Cantigueiro. Somentes compre anotar eiquí algunha composta de dous pareados (103, 670).
Atópase tamén algunha de versos eneasílabos (60).
Hai algunhas composicións de decasílabos e rima nos pares e outras formadas por pareados.
Temos esimesmo endecasílabos (879, 2095), sendo curiosa a cantiga que leva engadido un nome, o mesmo nos catro versos pra compretar as sílabas, mais tendo a rima na octava (95, 1073).
Hai finalmente combinacións de versos de distintas medidas, anque escasos. Veleiquí algunhas:
4-4-5-5 (2092); 4-6-4-6 (464); 5-5-5-8 (2491); 5-5-6-5 (906); 5-5-8-6 (79); 5-6-5-6 (546, 2361, 2530); 5-66-6 (9); 5-7-5-7 (954, 955); 6-5-7-8 (402); 7-5-6-6 (178); 7-5-7-5 (177, 179, 655); 7-6-6-7 (577); 7-7-8-8 (174);
8-6-5-5 (355); 6-6-6-9 (880); 7-10-7-10 (1569, 1570); 8-12-8-12 (2382, 2383); 9-9-9-11 (108); 10-7-10-7 (837,
838); 10-9-10-10 (80); 10-10-10-12 (82); 10-10-11-11 (109); 11-12-12-12 (23); 12-11-11-11 (1137); 14-11-14-11
(956, 957, 959).
Outras composicións teñen máis de catro versos faguendo diversas combinacións de metro e rimas.
Véxanse coma exemplos as cantigas 78, 188, 792, 995, 1305, 1537, etc.
A opinión máis corrente considera os tercetos ou triadas coma máis tipicamente nosos que a estrofa
octosílaba de catro versos. De feito, non fallan no noso Cantigueiro estas estrofas e aínda moitas coadras
proveñen craramente de triadas, coma se pode comprobar doadamente nalgunhas das recollidas por nós
(61, 86, 87, 140, 193, 226, 247, 300, 430, 453, 564 e moitas máis).
Na forma de triadas consérvanse aínda algunhas, observándose nelas unha grande variedade de formas métricas, tanto en versos da mesma medida coma en combinacións de metros distintos, anque sempre teñen a mesma
rima: 1º con 3º. Antre as nosas cantigas, véxanse as 100, 101, 115, 204, 312, 313, 315, 318, 319, 327, 515, etc.
Xa dixemos que as combinacións métricas nas triadas son moitas, mais compre destacar que as que máis
abondan son as de tres versos octosílabos, non figurando na nosa coleición ningunha triada de versos de
máis de oito sílabas.
Antre as composicións que levamos eisaminado compre destacar dúas que non responden ás normas
xeráis da poética. Trátase nun caso de unha cantiga na que os catro versos son idénticos, variando somentes
a derradeira verba e na que atopamos rima cruzada (2457).
A outra consiste en dúas cantigas xa citadas, a cuios versos é engadido un nome, sempre o mesmo nos
catro, que os fai pasar de octosílabos a endecasílabos (95, 1073). Trátase seguramente de un artificio pra
adaptar a coadra a unha múseca determiñada, múseca que non  poidemos atopar.
Esta adaptación de unha cantiga a determiñada múseca, obriga nalgúns casos a engadir unha sílaba gramatical a certos versos, o que se consegue cunha é paragóxica a seguir da n final nasalizada (1237) ou ben
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engadíndolla á r final (38, 61, 404...) ou a outra calquera (1138, 1402) ou, incruso, no meio do verso (336,
1996, 2074).
Cando alguén quer faguer unha cantiga, se non é un bo fistor, bota man de algún recurso pra se axudar
nesta angueira.
Istes recursos son varios e pódense graduar de acordo coas facultades poéticas do intresado.
Indicamos xa máis arriba a esistencia de certos modelos ou «patróns» cos que se poden comenzar as
coadras (386 ss., 721 ss., 752 ss.), aos que se poden engadir outros (501 ss., 1740 ss., 1763 ss., 1874 ss.).
Fora xa de istes casos en que o pirmeiro ou pirmeiros versos están feitos de antemán, pódese recurrir a
unha frase que non teña senso, mais que serve pra proporcioar a rima, coma as que din:
No alto de unha figueira
estaba un home atutando;
.........................................
				
Escopeta discutín,
hasta o martes daprendín;
.........................................
Outras veces, a frase inicial ten senso, mais é independente do resto da cantiga (91, 902), anque as dúas
ideias que esí ten a coadra poden estar relacioadas co mesmo asunto (1560).
Cando no cantor hai certo senso poético, a súa composición é máis axeitada; pode entón apresentar un
feito e tirar de il unha consecuencia (160, 1696) ou darlle unha forma máis compricada, xa con certos recursos literarios (51, 500).
Lembremos tamén unha chea de cantigas, correntes en toda Galicia, que se poden apricar a outros intres
trocando nelas os nomes dos mozos ou mozas, os dos lugares, pobos, etc., tanto nos casos en que a cantiga
seña pra gabar coma pra denigrar.
Pra remate, é preciso ter en conta que todo o que levamos dito refírese ás terras da Limia Baixa; moitas
das nosas observacións pódense estender a toda Galicia, mais outras son de tipo local; fallan, pola contra,
na nosa comarca motivacións e feitos que se atopan no resto da nosa Terra. Compre ter esto presente e non
xeralizar os feitos que eiquí destacamos.
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A agulla vai cosendo,
o dedal vaina seguindo;
esí fai a boa moza
que do amor se vai rindo.
2

Á ama do cura
figuéronlle un dengue;
tanto remendo
ninguéno entende.2
3

Á beira do río hai xarxa
ia rodilla fai cordón;
a amores que non son firmes
non se lles presta atención.3
4

Ábreme a porta, María,
e non seas tan ruín,
que por moito que ma peches
heite levar pra onda min.
5

Ábreme a porta, meniña,
pon a chave no chapeu;
bòndanme as penas que teño
sen que me caian do ceu.
6

Ábreme a porta, muller,
ou queres que vaia preso?
Porque me queren levar
os ministros de Santelo.4
7

Ábreme a porta, rapaza,
senon entro polas tellas;
teño un rapaz comenzado
e fáltanmelle as orellas.5
8

Ábreme as portas, que morro,
ábremas, que xa morrín;
deixaches morrer un anxo
á porta de un serafín.
9

Ábrete, boca,
estírate, rabo,
que o coarto do medio
vai acomodado.
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Ábrete, caixa da India,
que che quero ver o medio;
todos me dín que eres falsa,
agora sí que eu o creio.
11

Acaba de darme o sí,
acaba de darme o non;
de estar sentado á tua porta
xa me rompeu o calzón.
12

A canteira está ben dura
e témola que arrombar
iá ama do señor cura
la tenemos de matar.
13

A carballeira do Outeiro
heina de mandar cortar,
que cando vou prá ribeira
quita a vista do lugar.7
14

A Carmela io Ramón
fóronse lavar ó rio;
o Ramón era treidor,
tirou á Carmela ó rio.8
15

A castaña saiu podre,
mozos de Nigueiroá;
a castaña saiu podre,
outra boa sairá.
16

Acercaime ise candíl
anque sea cun palote,
que lles quero vela cara
a ises mozos do bigote.9
17

Achegaime ise candíl
anque sea cunha palla,
que van sair a beillar
as mozas de Santa Baia.
18

Achegaime ise candíl
anque sea cun palote,
que esta noite van a vir
os mociños de bigote.
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1
Pese ao que o Mtro. Silvari, nun artigo pubricado en «Vida gallega», sostén
que se non debe decer «cantiga nunca,
nunca, jamás, jamás», senon cántiga, a
realidade é outra. Basta ollar as cantigas
1507, 2140 e outras pra se dar conta de
que nelas non se pode lér cántigas, senon cantigas. Polo demáis, tamén en castelán atopamos xa esta forma empregada
polo Arcipreste de Hita. Trátase, en resume, de unha tendencia do galego a fuxir
dos esdrúxulos: paxaro, andabamos,
cantiga, etc. Vid. M. Rabanal: El lenguaje
y su duende, páx. 346.
2
O metro eisixe lér o pirmeiro verso
cunha i epentética: Á iama do cura. De
feito, esí se pronuncia nesta terra.
3
A letra do segundo verso non se entende; cecais seña corrupción de algo semellante ó mesmo verso da cantiga 321,
anque tampouco iste seña craro.
4
Parez faguer referencia a algunha autoridade, cecais da xurisdicción local.
5
No Minho portugués tamén cantan:
Menina, abre-me a porta
senão entro pelas telhas;
o menino já está feito
só lhe faltam as orelhas.
6
Conta o pobo que un célebre ladrón, o
Tomás das Congostras, que no século xix
andaba por estas terras, foi unha noite con
varios compañeiros a roubar a Reitoral de
Lobeira; non poideron entrar pola porta e
entón comenzaron a abrir un burato na parede e pra que o abade non ouvise o ruido
que faguían, cantaban a cantiga transcrita
namentras estaban na sua angueira. Iste
inxenuo recurso non lles valeu, xa que o
crego espertou e comenzou a tiros coiles
deica faguelos fuxir. Engade a lenda que
anos despois o Tomás asaltou ao mesmo
párroco na Reitoral de San Mamede de
Grou, pra onde fora trasladado; colleuno
entón e cortoulle as orellas namentras lle
decía: «Eiquí non estamos en Lubeira, señor abade!». Vid. nota 42.
7
Ten pensamento semellante a unha
vella cantiga castelán:
Mal haya la torre,
fuera la cruz,
que me quita la vista
de mi andaluz.
8
Vid. J. Mª. Alín: Cancionero, 198.
9
Esta cantiga e as duas seguintes proceden de desafíos.
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28

Achégate a min, Maruxa,
chégate ben, moreniña;
quérome casar contigo,
serás miña mulleriña.

Adios, igrexa de Entrimo,
de espaldas te vou mirando;
a saida será hoxe
i a entrada non sei cando.14

20

29

Adelaida, canto tardas,
canto tardas en sanar;
non sei, miña rapaciña,
cando nos imos casar.

Adios, igrexa de Entrimo,
tronco de todalas flores;
adios, pobo de Galez,
onde quedan meus amores.

21

30

Adelaida, Delaidiña,
Delaida dos meus quereres;
vales ti o doble máis
que toda-as outras mulleres.

Adios, Lubeiriña triste,
de espaldas te vou mirando;
non sei que me queda dentro
que me despido chorando.15

22

31

A despedida che dou
e non cha quixera dar;
principio queren as cousas
i a min fáltame vagar.
10
Istes «Baños minerales» están hoxe
asolagados, xunto coa Ponte Pedriña,
polo embalse hidroeléctrico das Conchas.
Son os de San Xoan de Baños de Bande.
11
Iste tipo de cantigas que fan referencia á cadea é alleo a nós. A cantiga transcrita é tradución de unha castelán que se
atopa en Salamanca, Valladolid, etc.:
Adiós, calabozo y cárcel,
sepultura de hombres vivos,
donde se amansan los bravos
y se acaban los amigos.
12
Trátase, aparte dos outros lugares
que se fixan polo seu nome, de Calvos de
Bande e de Parada do Monte.
13
Esta estrela é o Luceiro ou Estrela
mariñeira. Vid. nota 304.
14
En Portugal (Arouca) atópase unha
semellante:
Adeus, lugar de Belece,
as costas t’eu vou virando;
as saidas são agora,
a entrada é não sei quando.
15
Comenzo semellante ó da cantiga 28.
Na Extremadura hai unha case idéntica:
¡Adiós, Ceclavín bonito,
las espadas te voy dando;
no sé lo que queda dentro
que mis ojos se van llorando!
16
Vid. cantiga 2148 na que a metáfora
aparez máis crara. Trátase de unha perífrasis que abonda no cantigueiro popular
de todo o mundo.
17
Variante da cantiga 34.

F

23

Adios, lugar de Facós,
lugar das ventanas altas;
queira Dios de hoxe nun ano
se non descubran as faltas.16
32

Adios, adios, fiadeiro de Bouzás,
que te vas quedando sen ningún rapaz;
mais a culpa tena a marmuración,
que non hai vergoña nin aducación.
24

Adios, meniña adourada,
garimosa e feiticeira;
adios, adios para xempre,
xa non teño quén me queira.
33

Adios Baños, adios Baños,
adios Baños minerales;
eu déixoche o meu diñeiro
pero voume cos meus males.10
25

Adios, meniña querida,
garrafiña de augardente;
xa te non volverei ver,
adios, adios para xempre!
34

Adios, calabozo e cárcel,
sepoltura de homes vivos,
onde se amansan os bravos
e se acaban os amigos.11
26

Adios, miña Manoeliña,
a chorar mollei un pano;
non pensei que namorar
me dese tanto traballo.
35

Adios, Calvos e Corbelle,
adios, Taboazas i a Fraga,
adios, Quintas de Lubeira,
adios, demos de Parada.12
27

Adios, miña meniña,
eu a ti quéroche ben;
estimaba de saber
se tu me queres tamén.
36

Adios, estrela brilante,
compañeiriña da lua;
moitas caras teño visto,
mais como a tua ningunha.13

26

Adios, miña rapaciña,
a chorar mollei un pano,
non pensei que namorar
custase tanto traballo.17
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37

Adios, mociña querida,
garrida coma unha flor;
déchesme o non, rapaciña,
fendíchesme o curazón.
38

Adios, moreniña,
non te volvo vere,
voume de soldado,
non sei se hei volvere.
39

Adios, nena, non o digas,
que é palabra moi triste;
antre dous que se ben queren
custa moito o despedirse.18
40

Adios, Outeiro querido,
contento da miña vida;
cantos paseios eu dei
pola carballeira arriba!
41

Adios, Outeiro querido,
espello do meu mirar;
quén mo había de decer
que te un día ía deixar!
42

Adios, paloma hermosa,
quén te pudera levar
no bolsillo do chileque
como o papel de fumar 19!
43

Adios, que me vou sen verte,
meu curazón sen amarte,
meus labios sen darche un bico,
meus brazos sen abrazarte 20!
44

Adios, que te me vas
de esta terra para outra:
coa iauga distes meus ollos
lavarala tua roupa.21
45

Adios, rapaciña, adios,
eu para ti xa non era,
anque máis altos navíos
navegan con menos vela.22
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46

Adios rios, adios fontes,
augas de lindo beber,
corredoiras de meus pais,
vando vos volverei ver 23!
47

Adios, Torneiros do Val,
despedida de Galicia:
xa que rillastelo nabo
rillai tamén a nabiza 24!
48

Adios, Toural de Lubeira,
tan solo tes catro casas;
nelas queda a miña vida,
consolo da miña ialma.
49

Adios, vistas dos meus ollos,
espellos do meu mirar;
pésame dos teus traballos,
non chos podo remediar.
50

A do refaixo marelo
i os perendengues atrás,
xa me están proendo as uñas
por che arrenxar un rapaz.
51

Á entrada de Forcadas
por ti parei perguntando:
dixeron que estabas bo
por eso veño cantando.25
52

Á entrada de iste pueblo,
saída de iste lugar,
pormetéronme pancadas:
saia quen mas ha de dar!
53

Á entrada do Xurés
perdín o meu cadeado;
Nosa Señora bendita
teno no seo gardado.26
54

A Farruca e máis o Xan
de casar xa ordearon
e os coitados non pensan
que inda non ten o compango.

27

Dabondo coñecida en todolos cancioneiros.
19
Vid. nota 42.
20
Haina igual en Portugal e en Asturias.
No Minho portugués:
Adeus, que me vou sem ver-te,
meu coração sem falar-te,
minha boca sem dar beijos,
meus braços sem abraçar-te.
En México atópase esta variedade:
Mis ojos lloran por verte,
mi corazón por hablarte,
mi boca por darte un beso,
mis brazos por abrazarte.
21
Vid. nota 378.
22
Esta fermosa cantiga é, naturalmente, importada da beiramar. Coido que
compre lembrar eiquí aquela «letrilla» de
Lope de Vega que comenza:
¡Pobre barquilla mía,
entre peñascos rota...
23
Na mesma Galiza temos variantes:
Adios, rios, adios, fontes,
adios, regatos pequenos,
adios, corazón del alma,
non sei cando nos veremos.
E tamén esta, glosada por Rosalía (C. G.,
xv):
Adios, rios, adios, fontes,
adios, regatos pequenos,
adios, vistas dos meus ollos,
non sei cando nos veremos!
En Portugal:
Adeus, pai, e adeus, mãe,
adeus, gado que eu gardei,
adeus, manos, adeus, manas,
terra onde me eu criei.
—•—
Adeus fontes, adeus rios,
adeus, regatos pequenos,
adeus, casa de meus pais,
até quando nos veremos?
24
Torneiros do Val, da parroquia de
Manín, é o derradeiro lugar galego que
se atopa na Portela do Home, camiño de
Portugal, por eso na cantiga se lle chama
«despedida de Galicia».
25
Esta cantiga apónselle ó Manxor, das
Quintas (San Vicente de Lobeira), famoso fistor que deixou sona nesta tera.
Cóntase que ía unha noite de camiño,
cantando, coma tiña de costume. Un veciño atopouse coíl e díxolle: «Seica vas
contente, Manxor, que moito cantas». E o
noso fistor, sen deixar de cantar, contestoulle coa coadra trascrita.
26
Refírese esta cantiga á Nosa Señora
do Xurés, que ten unha capela na serra
de iste nome.
18
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Agora que me vendiches
na feira, de arrastro andes;
agora que me vendiches
déitate e non te levantes.
Agora que me vou ir
as pedriñas chorarán;
chorai, pedriñas, á noite
que me vou pola mañán!
66

A folliña da malvela
a carrapata no chau;
faliñas, as que quixeres,
pero non me has pór a mau.
58

Agora que veu a leva
de levar os homes todos
lévanme o meu queridiño,
lévanme a vista dos ollos.30
67

A folliña da malvela
e máis a da violeta;
os mociños que hai agora
non valen unha cadela.
59

Agora veu unha orde
que non pode estar millor:
meter os homes no forno
e chamar ó capador.
68

Á fonte vouche por auga,
á taberna vou por viño
i á túa casa a buscar
todo inteiro o teu cariño.
60

Vid. cantiga 1987.
Nótese que os acentos dos dous versos derradeiros non se corresponden cos
dous pirmeiros. Cecais elo se deba a algunha múseca especial que iñoramos e
que esí o eisixa.
29
Durante o tempo do vran había xente
nesta terra que ía de mañá cedo á estación de Frieira, na liña férrea de Ourense
a Vigo, mercaba elí o peixe que lle traguía o comboio e retornaba a vendelo polos pobos da comarca. O camiño faguíano a través da serra do Leboreiro, cun
percorrido de uns 30 kilómetros de ida
e outros tantos de volta, aparte do que
tiñan que andar logo pra repartila sua
mercadeiría. A gañancia era pequena e o
traballo moito e pesado. Iste é o que por
eiquí chaman «trato do sardiñeiro».
30
Pensamento semellante ó da cantiga
1861.
31
O alcipreste aparez dabondo na
Galiza ligado á ideia da morte.

E

65

A folla do toxo pica,
tamén pica a do codeso;
quén me a min quer, non quero,
i a quén eu quero non o vexo.27

28

F

64

A folla do olmo vira,
pero eu non hei virar;
a folla deixou ó olmo,
eu a ti non te hei deixar.

27

O

Ai, ai, que me leva o demo!
Ai, ai, que me vai levar!
Ai, ai, que me leva o demo
nas gallas de Satanás!
69

Agarráchesme polas pernas,
arrastráchesme polas pallas,
fixéchesme a cama no chau
que estaba de sete somanas.28
61

Ai, a mazá do alcipreste
quena coma morrerá;
quén lle falte ós meus amores
a moito se atreverá.31
70

Agora que foi e foi,
nena, non teñas pesare;
agora que foi e foi
Diolo ha de remediare.
62

Ai, canto dano me fas!
Ai, home do meu amor!
Pídoche por Santa Clara
que me queiras, por favor!
71

Agora que me trocaches
has de ter moito diñeiro;
heite de meter no trato,
no trato do sardiñeiro.29
63

Ai da muller que se perde
deixándose ir da levada!
Nunca arde a leña verde
mais aparece queimada!
72

Agora que me vai dando
o pelo pola cintura,
xa pode saber meu pai
que agora xa non son sua.

28

Ai de min, que non son tua
e me queres reprender;
que farás, meu queridiño,
ó estar no teu poder!
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73

Ai de min, que sendo nena
dei palabra a un mancebo
i agora que son doncela
a cumplila non me atrevo 32!
74

Ai de min, que xa perdín
a gracia de cantadora!
Ai de min, que xá perdín
sendo no monte pastora!
75

Ai, lambón, lambón,
ai, lambón das erbas;
buscaches a dama
e nona conservas.
76

Ai, Maruxa, Maruxiña,
Maruxa, meu curazón,
heime casar contigo
se baixa a contribución.
77

Ai, Maruxa, Maruxiña,
Maruxiña, miña nena;
tanto te quero, Maruxa,
que sen ti morro de pena.
78

Ai, Maruxiña,
fíguenche as beiras,
cando ti queiras
podes casar.
—Meu queridiño,
telo meigallo,
xa te non quero,
váite pra alá.
79

Ai, Maruxiña,
tanto che quero,
casaches co outro, nena,
i eu a morte espero.
80

Ai, Maruxiña, un bico pequeno,
se mo non dás, lévate o demo;
lévate o demo e vaite levar;
ai, Maruxiña, tu hasmo de dar.33
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81

Ai, miña nai dos traballos,
pra quén che traballo eu:
ando morta de traballo
e non teño nada meu 34!
82

—Ai, miña nai, que caldo me ten.
—Ai, miña filla, sábeche ben:
berciñas, poucas; fabiñas, catro;
carniña tanta coma a lengoa de un gato.
83

Ainda non merquei
pero vou mercar
zapatiños novos
para ir danzar.35
84

Ai, que alta vai a lua,
máis alto vai o luar,
máis alta vai a fertuna
que Dios ten para me dar.36
85

Ai, que freixeira tan alta!
Ai, que freixas tan maduras!
Ai, que nenas tan bonitas!
Quén che mas dera nas uñas 37!
86

Ai, que noite de luar!
Ai, que noite de placer!
Ai, que noite de luar,
de sementar e coller!
87

Ai, que noite está de lua!
Ai, que noite de luar!
Ai, que noite está de lua
pra meu amante rondar!
88

Ai, que noite tan escura
e que friaxe che fai!
A Santa Virxe do Viso
hame vir agasallar.
89

Ai, quén poidera voar
prá miña terriña amada,
decía un galeguiño
que estaba alá na Habana.38

29

Parez a oposta a esta castelán:
A aquel caballero, madre,
tres besicos le mandé:
creceré y dárselos he.
33
Reminiscencia paralelística.
34
Agostinho de Campos coida que esta
cantiga é unha chamada á Virxe na versión portuguesa que il trascrebe (Para a
comprenção do genio):
Ó minha Mãe dos Trabalhos
para quem trabalho eu?
Trabalho, mato o meu corpo,
não tenho nada de meu...
No mesmo Portugal atópanse outras variantes:
Minha mãe, minha mãezinha,
para quem trabalho eu?
Trabalho, mato o meu corpo,
não tenho nada de meu.
—•—
Ó minha mãe dos trabalhos,
para quem trabalho eu?
Trabalho pr’a Mãe do Céu,
que a da terra já morreu.
35
Esta cantiga recítase cunha cadencia
especial e úsase pra enredar cos meniños.
36
En Portugal hainas semellantes:
O sete-estrelo vai alto,
mais alto vai o luar,
mais alta vai a ventura
que Deus tem para me dar.
—•—
Atrás do sol anda a lua,
atrás da lua o luar,
atrás do sol a ventura
que Deus tem para me dar.
37
En Viana do Castelo hai esta variante:
Tanto limão, tanta lima,
tanta laranja no chão;
tanta menina bonita,
nenhuma na minha mão.
Na Arxentina teñen unha variante semellante:
Tanta naranja pintona,
tanta lima por el suelo
y tantas niñas bonitas,
¡lástima que tengan dueño!
38
O incorrecto do metro parez sinalar
que se trata de unha composición recente, evidentemente semiculta.
32
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En Vila Nova de Gaia:
Que lindo botão de rosa
aquela roseira tem...
Debaixo ninguém lhe chega,
lá cima num vai ninguém!
En Arouca:
Rosa qu’estás na roseira,
deixa-t’estar, qu’estás bem;
debaixo ninguém te chega,
lá cima não vai ninguém.
40
O pau das culleres é o buxo, do que
tamén se fan garfos, fusos, rocas, pratos e
outras cousas. Eiquí aprícase humorísticamente iste uso á ruín madeira do piñeiro.
41
Variante da cantiga 85.
42
Vid. cantiga 880. Convén adevertir que
as verbas castelás que hai na cantiga atópanse empregadas en senso irónico. É corrente
no noso campo intercalar frases casteláns
coiste obxeto. Niste cantigueiro atópanse
máis exempros.
43
Iste comenzo dos versos cunha partícula é empregado dabondo polo cancioeiro popular. Lémbrese, antre outras, a
composición que comenza:
¡Ay!, un galán de esta villa,
¡Ay!, un galán de esta casa,
¡Ay!, él por aquí venía,
¡Ay!, él por aquí llegaba,
A nosa cantiga presenta a particularidade de que os seus versos rematan todos na
mesma verba, o nome de Manoel, atopándose a rima na 8ª sílaba, tal como corresponde á estrofa empregada, xa que o nome
final é un engadido que cecais corresponda
a unha múseca determiñada hoxe iñorada
por nós. Na Beira (Portugal) óuvese:
Manuel, tão lindas moças,
Manuel, tão lindas são,
Manuel, quero-te moito,
Manuel, do coração,
Manuel, dame os teus abraços,
Manuel, do coração!
En Vilagarcía haina parecida á nosa,
co nome de Manoel ó fin de cada verso
anque é máis longa a cantiga. Vid. cantiga 1073, que presenta a novedade de ter
rima de redondilla.
44
Variante da coñecidísima que glosou
a nosa Rosalía (C. G., xvii):
Airiños, airiños, aires,
airiños da miña terra;
airiños, airiños, aires,
airiños levaime a ela!
Tamén:
Airiños da miña terra,
airiños do meu lugar,
airiños, airiños, aires,
aires, víndeme a buscar!
En Valdepeñas cantan:
39
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98

Ai, que piñeiro tan alto!
Ai, que lindas piñas ten!
De baixo non se lles chega,
arriba non vai ninguién.39
91

Airiños da miña terra,
vínde por min e levaime,
que os aires da terra allea
xa non fan senon matarme.45
99

Ai, que piñeiro tan alto!
Ai, que pau ten pra culleres
Ai, que homildes son os homes
cando van prónda as mulleres! 40
92

Ai, roxiña, roxiña do pelo,
ven comigo mallalo centeo,
o centeo, o centeo, a cebada,
ven, roxiña, miña namorada.46
100

Ai, que piñeiro tan alto!
Ai, que piñas tan maduras!
Ai, que nenas tan fermosas!
Quén che mas dera nas uñas! 41

Ai, ruada, ruadiña,
vinde mozos e mozas
á beira miña.
101

93

Ai, que piñeiro tan alto!
Na cima ten mil enredos;
o amor cando pretende
nunca ten os ollos quedos.
94

Ai, que piñeiro tan alto!
No medio ten un letreiro:
«Non me criaron mis padres
para ti, camanduleiro».42
95

Ai, que ventanas tan altas, Manoel!
Ai, que corredor de pedra, Manoel!
Ai, que nenas tan bonitas, Manoel!
Ai, se seu pai nolas dera, Manoel!
96

—Ai, que ventana tan alta,
non podo a ela subir;
bótame, nena bonita,
as trenzas do teu mandíl.
—As trenzas do meu mandíl
son curtas, non dan a volta,
pero prá noite que ven
entrarás por outra porta.
97

Ai, ruada,
vinde mozos e mozas
á foliada.
102

Ai, Sara, que teño sono;
ai, Sara, quero dormir;
ai, Sara, que teño medo;
ai, Sara, do curazón.47
103

Ai, Sara, Sara, Sarelo,
és filla de un campaneiro;
ai, Sara, Sara Sariña,
ai, Sara tu has de ser miña.48
104

Ai, Sara Sariña, Sara,
ai, Sara, prendiña amada
tu eres a máis bonita,
eres a máis estimada.49
105

Ai, señora Josefa,
que pecado mortal;
se te apañan os demos
ó inferno vas parar.50
106

Airiños da miña terra,
airiños, do meu lugar,
airiños, airiños, aires,
aires, víndeme a buscar! 44

30

Ai, vida da miña vida,
señor San Bartolomeu,
comenza o meu curazón
a dar combates ó teu.51
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107

Ai, Xesús, que calma fai
por riba dos segadores!
quén fora ramiño verde
que cobrise ós meus amores 52!
108

Ai, Xesús, que demo de vella,
ai, Xesús, que mangoleteira;
despois que lle freguen as cuncas
quer que lle laven a chiculateira.53
109

Alá arriba naquiles penedos
anda un galo con tres pitas negras;
o galo a cantar, a pita a berrar,
seica anda o demo naquile lugar.
110

Alá arriba, non sei onde,
encontrei con non sei quén,
á porta de xa me esquezo,
non me podo lembrar ben.54
111

Alá arriba, non sei onde
había non sei que Santo;
rezándolle non sei qué,
gañábase non sei canto.
112

Alabado sea Dios
que xa veu a barateza:
catro homes por un coarto
i as mulleres a peseta.
113

Alabado sea Dios
que xa vou perdendo o medo,
que son alto coma ti,
nunca subín ó penedo.
114

Alabado sea Dios
vou tirando polo fuso;
estou sentada no banco,
fáltame o meu carapuzo.55
115

Alá na feira
roubáronme o mallo
da faltriqueira.
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Valdepeñas alegre,
triste de mí;
Dios me lleve a la mi tierra
donde yo nací.
Atópanse variantes en México, Arxen
tina, etc., e na lírica tradicional castelán
atopamos:
¡Ay de mí, que en tierra ajena
me veo sin alegría!
¿Cuándo me veré en la mía?
45
Esta variante da cantiga anterior ten
un vello paralelo en Castela:
Pues que en esta tierra
no tengo a nadie,
aires de la mía
vení a llevarme.
Da mesma procedencia son tamén:
Ayres de mi aldea,
venid y llevadme,
que los ayres de ausencia
son malos ayres.
—•—
Ayres de mi tierra,
vení y llevadme
questoy en tierra axena,
no tengo a nadie.
46
En Vila Nova de Gaia atópase esta variante:
Ó Rosinha,
Rosinha do meio,
vem comigo
regar o centeio.
Regar o centeio,
regar a cevada,
ó Rosinha,
minha namorada.
Minha namorada
o teu amor sou eu:
não me vou embora
sem um beijo teu.
E en Guimarães:
Russinda do pelo,
ora anda comigo
malhar o centeio;
centeio e cevada,
ora vem comigo
minha namorada.
47
A falla de rima parez indicar que o que
nola deu esquecera a estrutura primitiva e inventou íl esta, anque tamén pode ser un caso
de cantiga humorística. Vid. notas 43 e 269.
48
Vid. nota 33.
49
A rima dos dous pirmeiros versos é
ocasional.
50
Cecais se trate do comenzo de unha
composición máis longa.
51
Semellante a unha do Minho:
Acabaste uma cantiga,
agora começo eu:
começa o meu coração
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a dar combates ao teu
Ten idéntico pensamento que as casteláns que din:
Mi amante está segando,
¡Virgen divina,
quién pudiera ponerle
al sol cortinas!
—•—
En el campillo llueve,
mi amor se moja;
¡quién fuera chaparrillo
lleno de hoja!
—•—
Cuando canta la chicharra,
¡madre mía, qué calor!
estoy a la sombra y sudo,
¿qué será mi amante al sol?
E xa no século XVI:
Estoi a la sombra
i estoy sudando,
¿que harán mis amores
que andan segando?
53
Parez un anaco de unha composición
máis longa.
54
Do mesmo tipo humorístico son as
cantigas 111, 1247 e outras. Noutras terras da Galiza atópanse:
Aló arriba non sei onde
estavos non sei que santo,
e por rezar non sei qué
gáñase non sei que tanto.
En Asturias:
Alla arriba no sé dónde
había no sé qué santo
que rezando no sé qué
se ganaba no sé cuánto.
En Portugal cantan:
Eu venho não sei de aonde,
bradando não sei por quem,
chamo, ninguém me responde,
olho, não vejo ninguém.
E tamén:
Da outra banda do rio,
da outra banda de além,
que fosse não sei aonde,
manda-me aqui não sei quem.
Indo eu não sei por onde
a pensar não sei em quê
fiquei assim não sei como
a chorar não sei por quem.
En Castela:
Allá arriba en aquel alto
se pregona no sé qué,
que se casa no sé cuándo
la hija de no sé quién.
M. Torner (Lírica hispánica) cita versións semellantes en Venezuela, Arxentina,
Brasil, etc., aparte de algunhas que se atopan en composicións de poetas cultos.
55
Vid. nota 237.
52
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116

Alá no medio do mar
sospiraba unha ballena
e nos sospiros decía:
«Quen ten amores, ten pena».56

É unha versión da castelán que di:
En lo profundo del mar
suspiraba una sirena
y en los suspiros decía:
«Quien tiene amor tiene penas».
Outra versión castelán troca o persoaxe
de un xeito absurdo:
De lo profundo del mar
suspiraba una morena
y en el suspiro decía:
«Quien tiene amor tiene penas».
Vid. nota 473.
57
As cantigas 117, 1618, 2007, 2011,
2491, etc. refírense á ramboia. Chámase
ramboia o contrabando e ramboieiros
os contrabandistas. Anque nesta comarca ten pouca importancia iste tráfico,
fálase moito níl. Parte das cantigas anotadas son importadas de Portugal. Por
esta terra cantouse moito, procedente
do outro lado da raia, unha composición
que decía:
Ramboia,
minha ramboia,
vés de ramboia,
ó doce bem!
Era o vinho,
meu Deus,
era o vinho,
era a coisa
que eu mais adorava;
só por morte, Deus,
só por morte,
só por morte
eu o vinho deixava.
Semellante a esta é unha recollida en
Muros:
Era o viño, meu ben, era o viño,
era o viño o que a ti che faltaba;
era o viño, meu ben, era o viño
era o viño mezclado con caña.
58
Haina case idéntica en Portugal
(Arouca):
A laranxa, quando nasce,
nasce logo redondinha;
também tu, quando nascestes,
logo foi para ser minha.
En Viana do Castelo:
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
também tu, minha meninha,
nasceste para ser minha.
56

59
Vid. as cantigas 120, 1183, 1224,
1225, 1318, 2108 e tamén a 269. Encol
de iste tema vid. M. Torner, Lírica hispánica, e J. Mª Alín, Cancionero español,
que recollen unha serie de paralelos, os
máis de iles baixo a forma da 269 do noso
Cantigueiro. No Cancioneiro da Vaticana
dise:
Non vem o que bem queria!
ai, Deus,val!
Com’estou d’amor ferida!
Nos séculos xv-xvi ouvíase:
Aquel pastorcito, madre,
que no viene,
algo tiene en el campo
que le duele.
En Asturias:
Aquí estoy aguardando
por ver si viene o no viene;
por ver si venía sola
o un galán me la entretiene.
En Santander:
El pastorcillo, madre,
pues que no viene,
algo tiene en el campo
que le entretiene.
En Segovia:
Tres días hace mañana
que mi galán no ha venido;
¿cuál será la gran bribona
que lo tenga entretenido?
En Portugal:
Isto é noite, o sol é posto,
meu amor já cá não vem;
ou a conversa é de gosto
ou alguém a entretém.
E ainda na Celestina podemo lér (Acto
19):
La media noche es pasada
y no viene;
sabedme si hay otra amada
que lo detiene.
60
Cantiga semellante a outra portuguesa do Minho:
Ó Ana, querida Ana,
ó Ana, só tu és uma:
debaixo da tua cama
nasce o sol, põe-se a lua.
61
Esta cantiga formou parte de un «responso dos burros». Vid. as cantigas 141,
464, 660, 1067, 1607, 2035, etc.
62
Por estas terras andivo a francesada e
cecais esta cantiga e outras semellantes
fagan referencia a iste feito.
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117

Alá pola media noite
anda, boi, pasa, boi, anda,
tamén pasa o meu amor
cunha camisa lavada.57
118

A laranxa cando nace,
nace verde e redondiña
o mesmo que tu naceches
para ser por sempre miña.58
119

A laranxa foi á fonte,
o limón foi atrás de ela;
a laranxa bebeu auga,
o limón ficou sen ela.
120

A laranxa foi á fonte,
tanto tarda que non ven;
ou quebrou a cantariña
ou se namorou de alguén.59
121

Alá, señora Josefa,
cara de guinda madura;
por baixo da súa cama
sai o sol e pónse a lua.60
122

Alá vai Esclavitú:
—Déixame ir, que meto un grito;
quero as orellas do burro
pra faguer un abanico.61
123

Alá vai o sol á serra,
alá vai a despedir;
alá vai o brio todo
dos mozos de Valdemir.
124

Alá van os granadeiros
polo Cortiñal arriba;
as mociñas de Meás
choran que parten a vida.62
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125

Alá ven o sol de Braga
metido nunha canela;
alá ven a flor das mozas,
Maripepa da Rasela.
126

Algún dia algo, algo;
agora, malpocadiño,
as mozas xa non me queren
porque vou acabadiño.
127

Algún dia era eu
do teu plato a millor sopa;
agora son un veneno
nos labios da tua boca.63
128

Algún dia eran teus ollos
os que me a min daban pena;
agora non son os teus
que son os de outra morena.
129

Algún dia eu te quería
i apreciaba os teus colores;
agora xa te non quero
nin preciso os teus amores.
130

Algún dia por te ver
abrín as catro ventanas;
agora, por te non ver,
todalas teño pechadas.64
131

Algús homes, as morenas
dín que non lles enchen os ollos;
non saben que as roxas sempre
andan cheas de piollos.
132

Almendriñas nas orellas
taménas ten o meu cán;
cando vai atrás das lebres
xempre pensa que lle can.
133

Alto, alto, pementiño,
alto, alto, pementón;
onde nacen as laranxas
nace tamén o limón.65
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134

A lua cando vai alta
non leva tanto rigor
como levas tu, morena,
se vas á misa maior.
135

A lua vai encuberta
con panos de seda blanca;
amores que ben me queren
traballan en Salamanca.66
136

A lua vaise poñendo,
a min tanto se me dá;
luceiro que me alumea
nesta terra non está.
137

A lua vaise poñendo,
os tellados fanlle sombra,
eu vóucheme recollendo,
quédate con Dios, paloma.67
138

Aluméame, candíl,
aluméame, farol;
quero estar coa miña moza
deica que alumée o sol.68
139

Aluméame, candíl,
que me quero pentear,
que logo me ven o mozo,
quérome ben presentar.
140

Aluméame, luiña,
aluméame, luar,
aluméame, luiña,
que me quero ir deitar.
141

Á maestra de Lubeira
morreulle a burra bermella;
todolos que non cantaren
leven o camiño de ela.69
142

A María é boa moza,
moza de dar e tomar;
leva a camisa allea
i a súa dáa a lavar.
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63
Seguramente de orixe castelán, onde
se atopan algunhas semellantes:
Algún día era yo
de tu plato mejor sopa;
ahora soy un veneno
en los labios de tu boca.
Hai tamén variantes de ela en Portugal.
64
En Portugal podemos atopar paralelos de esta cantiga:
Algum dia por te vêr
abria sete janelas;
agora por te não vêr
não abro nenhuma delas.
En Asturias:
Algún día por te ver
abrí puertas y ventanes
y ahora por te non ver
todes les tengo cerrades.
65
Valladares cita esta variante da
Galiza:
Arriba, sí; abaixo, non;
onde se dá a laranxa
tamén se dá o limón.
66
Alusión aos que ían á sega a Castela.
Vid. as cantigas 592 ss. e nota 566. O
duro traballo dos segadores e, en xeral,
dos galegos que ían faguer fora da terra
certas angueiras mal pagadas, é xa tradicioal. O Señor de la Melonniere fala de
que en Lisboa, no século xviii, os galegos
servian de recadeiros e de criados. W.
Dalrymple en varias das suas cartas (ix
e x) cita aos segadores que ían a Castela,
algún dos que morrían de frio polo camiño. Sinala con grande rigor o maltrato
e bulras de que eran obxeto istes traballadores por parte dos casteláns decíndo: «San todolos anos da Galiza e esténdense deica Andalucía... Vín con intrés
que as xentes de todos istes pobos que
atravesei alonxábanse das suas casas
con moitas fatigas e espóndose ás bulras
dos folgazáns a quen servían, e todo eso
pra traguer un pouco de diñeiro; e, sen
dúbida, esa era a causa da sua estremada
economía, porque o que se adequire con
traballo gástase con pena... Pódese en
verdade decer que os pobos de Castela
están absolutamente na dependencia dos
da Galiza praos seus traballos manuás, e,
non embargantes, trátanos de vagabundos e óllanos co meirande disprecio». J.
F. Peyron, a fins do xviii, compara aos
galegos cos habitantes da Auvernia por
adicárense ao mesmo xénero de traballo
en terra allea. Algo semellante socedía ás
veces cos que marchaban por mar, dende Vigo, a Portugal, asegún a testemuña
de Luis Usoz y Rio a meiados do século
xix. Ten intrés unha cantiga castelán na
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que se mistura iste concepto do segador
coa xa tradicional miseria dos fidalguiños casteláns, tan aludida polo autor do
Lazarillo, por Cervantes, por Quevedo
e por tantos outros. Veleiquí a tal cantiga:
Venga el gallego a segar,
miserable jornalero,
que los hombres de Castilla
tienen el trabajo a menos.
Coma resposta a iste mal trato dado aos
segadores, cantan en Velle:
Castellanos de Castilla,
vós habedes rabear:
os galegos fan os fillos,
vós habédelos criar.
67
En Asturias:
Corren, corren las estrellas,
la luna se va a esconder;
quédate con Dios, madama,
que me voy a recoger.
Vid. nota 42.
68
Semella unha triada pasada a coadra
ao lle engadir o pirmeiro verso.
69
Vid. nota 61.
70
Vid. nota 33.
71
Vid. nota 33. En Borneiro (Cruña)
atopamos esta curiosa variante:
Saralala estaba mala,
dalle o sol pola ventana.
—Erte, Saralala, erte.
—Non podo que estou moi mala.
72
As mozas, pra fiár, mollan os dedos
con saliva pra que o fío se non desfaga.
Algunhas poñen unha cunca con auga
a seu carón pra mollar nela os dedos,
mais por incómodo son poucas as que
empregan este sistema. É corrente que
as fiandeiras teñan na boca unha castaña pra provocar a insalivación e de ehí
a dificultade de falar namentras están
fiando. A esta costume de mollar esí o
liño alude unha fermosa cantiga portuguesa que dí:
Quem me dera ser o linho
que vós na roca fiais!
Quem me dera tantos beijos
com vós ò linho dais!
Polo demáis, o sistema xa é vello. En
Pompeia as fiandeiras ían mollando o fio
do liño do mesmo xeito consonte o fiaban.
73
Moitas de estas cantigas hainas tamén
apricadas á sogra. Vid. cantigas 1353 ss.
74
Semellante é o pensamento de esta
castelán:
Mi mujer y mi caballo
se me murieron a un tiempo:
¡qué mujer ni qué demonio,
mi caballo es lo que siento!
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152

A Mariquiña estaba preñada
i o Mariquiño non sabía nada;
a Mariquiña estaba de parto
i o Mariquiño non tiña un coarto.70
144

A miña muller é vella,
máis vella que Belcebú;
tiña seis libras de lá
onda a regaña do cú.
153

A Maruxiña estaba na cama
dáballe o sol por unha ventana;
a Maruxiña estaba deitada
e non se erguía a moi preguizana.71
145

A miña muller, Farruco,
éche unha comprimenteira:
bebeu un xerro de viño,
comeu unha bola enteira.
154

Á Maruxiña faloulle
de casamento o Manoele
e díxolle a moi ladina
que era solo a Antonio quere.
146

A miña muller i a tua
foron a unha romaría;
a tua veuche borracha,
a miña xa se non tiña.
155

Á merda vaia o teu rumbo,
non me importa o teu salero;
se me quero adivertir
teño amores cantos quero.
147

A miña muller morreume
i enterreina nun palleiro;
os cregos a recramala
i eu a tocar o pandeiro.73
156

Á miña Mariquitiña
heina de ensinar a todo:
a peneirar, a amasar
i a metelo pan no forno.
148

A miña muller morreume
i enterreina nun palleiro;
os meus fillos a chorar
i eu a tocalo pandeiro.
157

A miña moza non fía,
que nona deixo eu fiár:
quero que garde a saliva
para me a min falar.72
149

A miña muller vai fora:
miro, nona vexo vir;
mala morte che ma mate
e a min me deixe vivir.
158

A miña muller é vella,
de vella non pode andar;
heina de pór de cancela
á entrada do lugar.
150

A miña naiciña chora
porque me vou a casar;
pensa perder un carriño
e con dous vaise atopar.
159

A miña muller é vella,
de vella non pode andar;
heina de pór de espantallo
á saida do lugar.
151

A miña sogra morreu
i enterreina na bodega
i ainda despois de morta
colleu a gran borracheira.
160

A miña muller é vella,
de vella rompeulle o coiro;
hemos faguer un pandeiro
para correlo entroido.

34

A miña sogra sanou
i en troques morreume a vaca;
trás de un probe xempre a morte
anda coa fouce amolada.74
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161

A miña sogra sanou,
malia a salú feiticeira,
que se ela lle non viñera
tiña unha vida gaiteira.
162

Amorciño, se te vas
déixame unha prenda tua:
déixame a tua navalla
para pitala verdura.75
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164

173

Amores firmes hai poucos,
eu inda no-os atopei;
namentras nonos atope
solteiriña quedarei.

Amor meu, vés tarde,
amor meu, tarde vés;
pensas que cumples conmigo,
conmigo cumplido tes.

167

Amores, ó lonxe, ó lonxe,
que preto calquera os ten,
amores ó pé da porta
son a perdición de alguén.
168

Amoriño, non disprecies
ó probe polo non ter,
que o rico pode faltar
i o probe non te querer.
169

Amoriños eu collín
i outros amores deixen;
o que me a min faga caso
moi pouca vergoña ten.78
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171

172

166

Í

Amor meu, amor meu,
tu és home sen entranas
que me tratas de enganar
coas tuas doces palabras.
Amor meu, meu amorciño,
vida do meu pensamento,
cando tu estás conmigo
estou chea de contento.

Amores, ó lonxe, ó lonxe,
que ó preto logo vén;
amores ó pé da porta
non dan porveito a ninguén.

L

170

163

165

A

Amoriños teño oito,
xa me chegan a cansar;
antre tantos amoriños
con algún hei de casar.

Amores de longos tempos,
que malos de olvidar son!
Botan raices tan fondas
que chegan ó curazón.76

Amores, ó lonxe, ó lonxe,
que ó preto calquera os ten;
os meus, anque os teño lonxe,
son bos e quérenme ben.77
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174

A moza que é bonita
merécenos moito ben:
un vestidiño de seda
que lle non gañe ninguén.
175

A moza que é caladiña
e non dí mal de ninguén,
canto máis baixiño mira
tantos máis amores ten.
176

A moza que está solteira
só rabea por casar;
está cega, coitadiña,
e haina que amparar.
177

A muller do ferreiro
ten un anillo,
que llo figo o ferreiro
co seu martillo.79
178

A muller do ferreiro
ten unha saia,
arriba de colmo
i abaixo de palla.

35

En Asturias cantan:
Amor mío, si te vas
déjame una prenda tuya;
déjame la tu navaja
para mondar la verdura.
76
Semellante á cantiga 294. Vid. nota
112.
77
Hainas parecidas en S. Simão de
Novais e outras localidades de Portugal.
78
Alusión ó costume das mozas de se
deixar cortexar por varios mozos a un
tempo. Vid. cantigas 170, 233, 265, 1068,
1319, 2283, 2285, 2286, etc.
79
É curioso o emprego de duas formas
casteláns, pois non son forzadas pola
rima; por outro lado non parez ser o caso
sinalado na nota 42. Seguramente é tradución de unha castelán.
75
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188

A muller do ferreiro
ten unha saia,
que lla figo o ferreiro
cunha navalla.
180

A muller do malpocado
anda beillando na eira
i o malpocado mirando
como se a muller peneira.
181

A muller do meu irmau
chamoume cara lavada:
pasa a iauga pola porta,
lávate, miña cuñada.
182

A muller do Taranara
xa non ten nin a camisa;
se llo sabe o Taranara
háchelle de dála risa.
183

A muller que é casadeira,
que a vida con tino leve,
pois muller que moito loce
ó cabo ninguiéna quere.
184

A muller que ha de ser boa
ha de ter o cú de pau,
a barriga de cortiza
i o nariz de bacallau.
185

A muller que a min queira
ha de ter bo curazón,
a boquiña pequeniña
e os ollos de pasión.
186

A muller que ten a gala
falar mal dos homes todos,
o que pase á beira de ela
de noxo revira os ollos.
80
Esta cantiga refírese a un fiadeiro
onde a mocidade se entretén con diversos xogos, antre iles o da roda, namentras outros baillan, cantan e falan. Vid.
cantiga 279.
81
Cantiga procedente de uns «reises».

O

187

A muller traballadora
e que tamén é calada,
non sabe o home que a leva
que boa sorte lle agarda.

36

Anda, Maruxiña,
remenda o refaixo,
que o levas roto
por riba e por baixo;
por riba e por baixo;
por baixo e por riba,
anda Maruxiña,
remenda a mandila.
189

Andas abaixo i arriba,
pensas que ninguén cho sabe:
sábecho Dios, todo o mundo
e tamén o cán do abade.
190

Moito andas de paseio,
mira xiquera pró chau:
podes ver unha peineta
pra lle dar ó teu marrau.
191

Anda tu alá pra diante
que eu atrás de ti non vou;
non me deixa o curazón
amar a quen me deixou.
192

Anda tu, pernas de grilo,
pantorrillas de carneiro;
pra contestares conmigo
busca fianza pirmeiro.
193

Ande a roda, ande a roda,
anda a roda darredor;
canto máis a roda ande
máis lle quero ó meu amor.80
194

Andivécheste alaudando
por Recarei e por Bande
que te querían as mozas:
ai, que mentira tan grande!
195

Ángeles somos
que do ceo vimos,
bulsa traguemos,
diñeiro pedimos.81
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196

Á nosa Virxe de Olelas
quérena mudar arriba;
non han de ver o que coidan
os baraceiros da Illa.
197

Á nosa Virxe do Viso
un favor lle vou pedir:
que os mociños de Facós
servir ó rei non han de ir.82
198

Anque andamos cos arados
somos de xente lucida;
se andamos co saco ó lombo
é para gañala vida.
199

Anque bonita non son,
de fea non teño nada;
non me criou miña nai
para ti, cara lavada.83
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205

Anque me moian a paus
a miña me ha de valer,
que levar paus por amores
pouco me pode doer.
206

Anque me pintaran de ouro
como ó San Bartolomeu,
lugariño de Silvares
nono esquecería eu.86
207

Anque me vexas casada
non me perdalo cariño
que podo quedar viuda
e casaréime contigo.
208

Anque me vexas chorar
non me poñas mala cara,
que moitos che van á feira
por ver e non mercan nada.87

200

209

Anque canto, canto rabias
e quen ouve ben me entende;
deme Dios habilidá
pra mercar a quen me vende.84

Anque me vexas con outro
non me poñas mala cara,
que moitos que están na feira
miran e non mercan nada.

201

210

Anque che chamen toliño
non cho chaman sen razón,
que coas túas tolarías
roubáchesme o curazón.

Anque me vexas ir sola
non saias pra acompañarme;
boa compañía levo:
a Madre de Dios do Carme.

202

211

Anque che son pequeniña,
anque che son entrimeña,
téñoche moito diñeiro
ia bulsa non é pequena.85

Anque me vou non me vou,
anque me vou non te olvido;
anque che me vou de corpo
en tí quédame o sentido.88

203

Anque conmigo non fales,
ven pra onde eu te vexa:
dalle placer aos meus ollos
anque outra cousa non vexa.
204

Anque eres moreniña
moitas blancas ten envexa
da túa cara feitiña.

212

Anque nacida no monte
e criadiña antre a rama,
mancha non teño ningunha
que ma non lave a iauga.
213

Anque o amor che se foi,
meniña, non teñas pena;
agora que foi e foi
pídelle a Dios que che veña.
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82
Esta cantiga referida eiquí somentes
ó lugar de Facós lembra un privilexio que
tiña o «Coto Real de Lobeira», ao que pertesce o lugar de Facós, polo que estaba
ceibe do servicio das armas por ser lugar
fronteirizo. Vid. Xurxo Lorenzo: Foro de
Lobeira, «Arq. do Seminario de Estudios
Galegos», v, 171. Santiago, 1930.
83
Parez resposta á cantiga 379.
84
Semellante, anque de pensamento
máis incompreto, atopámola en Portugal:
O meu cantar é de escarneo,
quem me ouve bem me entende;
dê-me Deus habilidade
de comprar a quem me vende.
En Arouca óuvese:
Meu cantar não é de boa,
quem me ouvir bem me entende;
dê-me Deus habilidade
d’eu comprar a quem me vende.
85
Entrimeña, natural de Entrimo.
86
Refírese esta cantiga a unha imaxe do
dito Santo que hai no lugar aludido.
87
En Proaza (Asturias) hai unha semellante:
Si presumes que te quiero
porque te miro a la cara,
¡cuántos que van a la feria
miran y no compran nada!
E en Castela:
Si piensas que yo te quiero
porque te miro a la cara,
es como el que va a la feria
a ver y no comprar nada.
—•—
No pienses que yo te quiero
porque te miro a la cara,
que muchos van a la feria
a ver y no compran nada.
—•—
Porque te miro a la cara
no por eso te he de amar,
que muchos van a la feria
por ver y no por comprar.
Vid. cantiga 209.
88
Noutros sitios da Galiza haina esí:
Anque me vou non me vou,
anque me vou non te olvido,
que anque me marcho co corpo
quédame eiquí o sentido.
En Castela atópanse cantigas coa mesma ideia:
De mi vista se ha ausentado,
pero no del pensamiento,
pues con los ojos del alma
la veo a cada momento.
M. Torner (Lírica hispánica) cita paralelos en varias localidades, resaltando
o seu emprego na poesía culta en composicións de Álvarez Gato, J. Huarte,
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223

Anque os vexas reventados
dos homes non fagas caso,
que despóis, desque se casan,
por tí non dan nin un paso.
215

Anque teño de ir e vir
e na túa porta parar,
no lume da túa lareira
non penso de me quentar.
224

Anque paso e che non falo
non te deixo de querer;
fágoo de intento, meu ben,
por nono dar a entender.
216

Anque tes o pelo rizo
e andas moi ben peinada,
non me criaron meus pais
pra catador de piollada.
225

Anque queiran ir a Vigo
eso non parece mal,
que o que nunca foi a Vigo
nunca viu puerto de mar.89
217

Anque tocan as campanas,
non tocan polos que morren;
tocan polos que están vivos
pra que de iles se acorden.
226

Anque rabées, veciña,
teño un paso que namora;
heime casar co teu fillo
e tú serás miña sogra.
218

Anque toupes e reventes,
miña cuñadiña nova,
anque toupes e reventes
túa nai é miña sogra.
227

Anque somos da montaña
criados na carrasqueira,
sabemos beber o viño
como os mozos da ribeira.
219

Anque túa nai me dera
unha roda de diñeiro
non me casaba contigo,
fociño de porco negro.
228

Anque somos de Facós,
sómolo e nono negamos:
onde queira que cheguemos
somos nólos que planchamos.
220

Anque túa nai me dera
unha roda de diñeiro
non me casaba contigo,
narices de candieiro.
229

Anque te laves e laves,
botes colonia cheirosa,
anque te laves e laves
non vales o que unha roxa.
221

Anque túa nai me dera
unha vaca i un becerro
non me casaba contigo,
fociño de porco negro.
230

Anque te laves e laves,
negra, con xabón cheiroso,
anque te fregues e fregues
tes a cara que dá noxo.
Valdivieso, Escribá, Gil Vicente, Gómez
Charino, etc.
89
Cantiga improvisada de diante de nós
ao anunciarmos unha viaxe a iste porto.
90
Cecais o pirmeiro verso debera ser:
«Eu anque vivo non vivo» pra millor gardar o metro.

O

222

Anque veño a iste serau,
non veño por ver paredes;
veño por velos amores,
anque non fale con eles.
231

Anque teña máis amores
que ten areas o mar,
por tí, miña queridiña,
tódolos hei de deixar.

38

Anque vivo, non vivo
desque me o amor morreu;
sen o meu amor querido,
pra que quero a vida eu? 90
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232

Anque vos son pequeniña
como o rabo dunha noz,
anque vos son pequeniña
quédome rindo de vós.
233

Anque xa eu teño amores
o sí o tí che daréi;
se cún non estóu segura
con dous me aseguraréi.
234

Antes os meus amoriños
eran gran regalo o velos;
agora tanto me dá
amalos coma perdelos.91
235

Antes quero á miña porta
unha silva que me pique
que non unha mala lengoa
que a miña honra me quite.
236

Antoniña, Antoniña,
Antoniña, meu amor,
Antoniña queridiña,
quén che levou a color?
237

Antoniño, flor de clavo,
Pepiño, flor de limón;
Antoniño na baranda,
Pepiño no curazón.
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241

Antoniño, se te fores,
déixame unha cousa tua:
en cada ramallo verde
unha laranxa madura.94
242

Antoniño, se te fores,
déixame unha prenda tua:
déixame os teus zapatiños
pra pasear pola rua.
243

Antoniño, se te fores,
déixame unha relembranza:
en cada carballo verde
un ramiño de esperanza.
244

Antoniño, se te fores,
tira un tiro na Portela
pra que digan as meniñas:
«Alá vai o rei da terra!».95
245

Antre canas e caniñas
auga debe de nacer;
mociña que estás na fonte
dame logo de beber.
—A xerriña é vidrada
e tocadiña ó amor;
non serve para dar auga
pra beber ése señor.96
246

Antre Pousa i o Arcade
hai unha trampa no chau;
o Bernabé caiu nela
i a Calrota deulle a mau.

239

Antoniño, meu amor,
Antonio, meu repinaldo,
o dia que te non vexo
non podo comelo caldo.

A

que te non vín na igrexa
nin darredor do sagrado? 93

238

Antoniño foise, foise,
deu un tiro na Portela;
quedaron decindo as mozas:
«Alá vai o rei da terra!».92

D

247

Anubía, anubía,
anque anubía non chove;
o meu amor está malo,
anque está malo non morre.97

240

Antoniño, meu Antonio,
meu caravel encarnado,
onde foche oíla misa
iste domingo pasado

39

En Arouca (Portugal) hai unha semellante:
Ó meu amor de algum tempo,
meu regalo era ver-te;
agora tanto me importa
ganhar-te como perder-te.
92
Alude á Portela do Home, camiño de
Portugal.
93
En S. Simão de Novais atópanse estas
variantes:
Antoninho, pé de cravo!
Manoel, pé de cereja!
Onde fuste tu à missa
que não te vi na igreja!
Por que não fôste à missa
êste domingo passado?
Eu não te vi na igreja,
meu cravo roxo pintado.
En Castela:
Sol y luna,
luna y cielo,
¿y dónde estuviste anoche
que mis ojos no te vieron?
Vid. cantiga 772, coa que ten semellanza de pensamento.
94
Vid. cantiga 162.
95
Variante da cantiga 238.
96
En Portugal (Minho) cantan:
Entre canas e caninhas
água deve de nascer.
Menina que estás na fonte
venha-me dar de beber.
En Monte Córdova hai unha variante
formada por tres cantigas; a pirmeira e a
terceira dín:
Antre canas e caninhas
auga deve de nascer;
menina que estás na fonte
anda dar-me de beber.
O pucarinho é de vidro,
tocadinho do amor;
por ditosa me teria
de dar auga a tal senhor.
Vid. nota 497.
97
En Viana do Castelo hai unha cantiga
semellante:
Está o ceo enublado,
está pra chover não chove;
está o meu amor doente,
está pra morrer não morre.
91
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Semellante no pensamento á cantiga

55.
99
Compre non esquecer que co aceite da oliveira mantense acesa a luz do
Sagrario. Cecais o derradeiro verso de
esta cantiga debera ser a Cristo sacramentado, anque de xeito semellante ó
Santísimo aluméanse no noso campo
moitas imaxes. A rima dos versos 1º e 2º
é ocasional. En Portugal atopamos esta
variante:
Não me cortes a oliveira
nem lhe ponhas o machado,
que é a que dá o azeite
p’ra alumiar o Sagrado.
100
O comenzo de esta cantiga atopámolo en Portugal, anque o pensamento final
seña outro. A portuguesa dí:
A oliveira do adro
ramo de ela tem virtude:
passei por ela doente
e logo tive saúde.
Non deixa de ter intrés unha variante
portuguesa (Beira) na que se aprica a
mesma propiedade ás tellas:
As telhas do teu telhado,
o mais delas tem virtude:
passei por elas doente,
logo me deram saúde.
101
O mesmo tema da cantiga 1829.
102
En Salamanca cantan esí:
A la puerta del molino
me puse a considerar
las vueltas que da la rueda
y las que tiene que dar.
En León:
A la puerta de un molino
me puse a considerar
las vueltas que da una piedra
y las que tiene que dar.
Cecais nesta derradeira o terceiro verso
será las vueltas que da la piedra, xa que
parez referirse a unha pedra de muiño e
non a outra calquera.
103
O birimbau sustituie ao puntueiro
da gaita cando se non dispón de outra
cousa pra acompañar o canto dos mozos
da ronda. De ehí o dito popular: «O birimbau non che é a gaita, que é un ferriño que toca». O birimbau é o castelán
«piopollo», a antiga guimbarda. En senso
familiar «estar tocando o birimbau» é estar perdendo o tempo.
104
Por estensión, chámase ramboia á
ronda dos mozos e ir de ramboia ir de
noite a cortexar ás mozas. No mesmo
senso emprégase noutros sitios, coma
nesta de Arousa:
Sariña, Sariña, Sara,
Sariña, tua nai chora;
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257

A oliveira da serra
ó lonxe mete terror;
xa te vingaches de min,
xa non telo meu amor.
249

A perdiz anda no monte
i o perdigón no balado;
eu nunca che dixen nada,
nunca fuches enganado.
258

Á oliveira da serra
o vento lévalle a flor;
só a min ninguén me leva
da beira do meu amor.98
250

A perdiz que anda no monte
de todalas erbas come;
o donaire de unha nena
tres dias mantén a un home.
259

Á oliveira do adro
non lle botelo machado,
que alumea toda a noite
a Cristo crucificado.99
251

Á porta de aquil muiño
púxenme a consideirar
as voltas que dá o rudicio
i ainda as que ten que dar.102
260

Á oliveira do adro
ramo de ela ten virtude;
veño de tan largas terras
por ver da tua saude.100
252

Á porta de cás te mordan
malos gatos te rabuñen,
que veña un boi que te escorne
i a morte que te apatule.
261

Aparta de ehí, morena,
que eu quero a unha blanca,
que as morenas valen cobre
e as blancas valen plata.101
253

Á porta do cura
pisáchesme o pé,
piscáchesme un ollo,
non sei pra que é.
262

Apartalo, apartalo,
o viño tinto do blanco;
tamén me a min apartaron
de quen me quería tanto.
254

Á porta do fiadeiro
hai unha pedra i un pau
onde se sentan os mozos
a tocalo birimbau.103
263

Aparta, loureiro verde,
deixa clareala lua;
se non vexo á miña nena
non vexo cousa ningunha.
255

Á porta do fiadeiro
hai unha pedra redonda
onde se sentan os mozos
cando veñen de ramboia.104
264

A paxara é moi mala
i o paxaro ainda lla gaña:
tres galipardos nas uvas
i eles deitados na cama.
256

Á porta do fiadeiro
hai un mozo moi sotil
que coas pestanas dos ollos
fai abanalo candíl.
265

A paxara está na cama
antre dous lenzos marelos
i o Pepiño está na porta
dalle que dalle ós martelos.

40

Á portiña dos meus pais
teño unha silla de vidro
pra se sentaren os mozos
que veñan falar conmigo.
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266

Aquela meniña chora,
chora porque eu a enganei;
niste mundo chora ela,
que no outro eu chorarei.105
267

Aquela meniña chora
que lle doi o curazón
que lle mataron o home
de un tiro de munición.
268

Aquela moza que bailla
cun baillar tan pimpineiro
éche do lugar da Vila
i é filla de un zapateiro.
269

Aquela nena bonita,
aquela nena non ven;
como é tan bonitiña
algún galán a detén.106
270

Áquela pombiña blanca
que anda no fondo da eira
non lle tires a matar
que é a miña compañeira.
271

Áquela pombiña blanca
que está no fondo da eira
non me llo tirelo tiro
que é a miña compañeira.
272

Aquela que anda no baille
figura ser miña prima:
ten o corpiño ben feito
i a cara coloradiña.
273

Aquela que anda no baille
trai un remendo no cú;
quén cho botou, calaceira,
quén cho botou, senon tu?
274

Aquela que elí vendes
ten un baille que dá risa;
évos do lugar das Quintas
e ándavos sen camisa.
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275

Aquela que ven alí
parez a miña primiña:
ten os olliños castaños
i a boquiña bermelliña.
276

Aquela vella
con quen eu durmo
non ten tripas
nin bandullo;
érache o mal
que tiñan as vellas:
touciño fraco,
carrachos nas pernas.
277

Aquela vella
porque era vella
quer que lle fagan
a cama de pedra
i á cabeceira
un can polo rabo
pra cando esperte
que bote un trago.
278

Aquile que a casar vai
que mire ben o que fai,
pois non é ningunha festa
e a cousa en serio vai.
279

Aquile que anda beillando
baille ben e bote fora
que tamén queren beillar
aquiles que andan á roda.107
280

Aquile que anda beillando
trai un remendo no cú;
quén cho botou, peneireiro,
quén cho botou, senon tu 108?
281

Áquile que anda beillando
xa lle cai o pantalón;
váise vosté retirando,
que é home de obligación.
282

Aquile que anda no baille,
aquile que agora entrou,

41

Sariña, Sariña, Sara,
Sariña vai de ramboia.
Vid. nota 57. A pedra redonda da cantiga pode ser unha moa de muiño inutil
que se aproveita pra mazar, sentarse,
etc., na porta da casa. En Asturias óuvese
unha cantiga semellante:
Entre la Pola y el Pino
hay una piedra redonda
donde se sientan los majos
cuando vienen de la ronda.
105
En Portugal tamén hai esta cantiga.
En Monte Córdova dín:
Aquela menina chora
porque eu a enganei;
neste mundo chora ela,
no outro eu penarei.
106
Vid. nota 59.
107
Vid. nota 80.
108
Variante da cantiga 273.
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109
Compre non esquecer que estamos
na montaña e que por eso teñen que ir á
ribeira en precura do viño que non pode
fallar no xantar da boda.
110
O verso derradeiro lembra unha frase ouvida por nós de boca de un vello
de Borneiro (Cruña) alá polo ano 1932:
«Cando eu era mozo beillaba sobor de un
puño!». Rosalía (C. G., vi) empregouno así:
pois por bailar, bailarían
no cribo de unha peneira.
Vid. cantiga 1136.
111
Variante da cantiga 189.
112
A través de moitas variantes é esta
unha das cantigas máis espalladas polo
mundo adiante. Do mesmo xeito ou de
outros semellantes, abonda en toda a
Galiza. Xa Airas Nunes decía:
Pela ribeira do rio
cantando va la virgo
d’amor:
— quem amores ha,
como dorm’or’ay
bela frol?
En Asturias atópase:
Canta el gallo, canta el gallo,
canta el gallo que amanece;
la niña que tiene amores
tarde o nunca se adormece.
O cancioeiro castelán ten:
Diga quién dixere,
quién dixere diga,
que l’amor primero,
por jamás se olvida.
No hay luna más clara
que la de enero
ni amores más queridos
que los primeros.
Al pié del árbol sin fruto
me puse a considerar
que los amores primeros
son muy malos de olvidar.
En Portugal:
Não há sol como o de maio,
luar como o de janeiro,
nem cravo como o regado,
nem amor como o primeiro.
Hai esimesmo variantes na América e
tamén se refrexa o mesmo tema na poesía culta. Vid. cantiga 163. Vid. M. Torner,
Lírica hispánica, 347 ss.
113
En Portugal (Monte Córdova) coñécese esta variante:
A rolinha se queixou
que l’alagaram o ninho...
Para que o fizeste, rola,
à beirinha do caminho?
114
Crara imitanza da anterior.
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ten que beillar apurado,
nin que fora dos de Grou!
283

Aquile que anda no baille,
aquile que entrou agora,
vaille a besta na ribeira
buscalo viño prá boda.109
284

Aquile que anda no baille,
carambas, que bailla ben:
ten unha perna no aire
i outra polo aire lle ven.
285

Aquile que anda no baille,
mal ano, que bailla ben:
dá unha volta no aire
i outra polo aire lle ven.
286

Aquile que anda no baille,
nin que fora meu irmau:
toca ben as castañolas,
bailla na palma da mau.110
287

Aquile que anda no baille,
trai o sombreiro ó nivel;
non serve pra ser casado
nin pra mantela muller.
288

Aquile que dí que ausencia
quítalle ó amor os males,
nin sabe o que é querer
nin íl quixo nunca a naide.
289

Aquiles que andan no baille
ambos me parecen ben:
ela parez unha rosa,
íl parez un caravel.
290

Áquiles que casar queren
sen pensaren no porvir
dende agora xa lles digo
que moito van a sofrir.
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Áquiles que casar queren
e se casan sen pensar,
máis lles valera ir ó rio,
botarse a íl pra se afogar.
292

Aquil paxaro non canta,
seica non ten alegría:
non se fai cousa de noite
que se non saiba de día.111
293

A raia do sol, meniña,
á tua casa vai dar;
que moito que te eu precure
cando o sol te val buscar!
294

A raiz do toxo verde
é moi mala de arrigar;
os amoriños pirmeiros
son moi malos de olvidar.112
295

Á rapaza que é modosa
e que non ten presunción,
home que a querela chega
quérea de curazón.
296

Arboriño que secaches
tendo a iauga polo pé,
e no tronco a firmeza
e no ramiño o querer!
297

A rola anda arrolando
por riba de un bido seco
que lle levaron o niño
as mozas de Rioseco.
298

A rola vai arrolando
que lle levaron o niño;
nono figueras ti, rola,
tan á beira do camiño.113
299

A rola vai arrolando
que lle levaron os ovos;
nonos puxeras ti, rola,
tan á beira dos meus ollos.114
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300

Arre, burro, arre, burro,
arre, burro, pró Outeiro;
xa que che puxen a albarda
heiche pór o cabeceiro.
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Arrimácheste ó loureiro
por lle dar gusto ó corpiño:
agora estás na gaiola,
ten pacencia, paxariño!

301

310

Arriba, cabalo mouro,
lévame de esta laguna;
anque son filla dun probe
non me troco por ningunha.115

Arrimeime a un pino verde
por ver se me consolaba
i o pino, como era verde,
ó verme chorar, choraba.120

302

Arriba, morea torta,
ponte dereitiña aixiña:
quérome subir a ti
pra ver á miña mociña.116
303

Arriba, pandeiro roto,
abaixo, manta mollada;
a muller de ruín home
xempre anda mal amañada.

D

311

Arrincónama xa,
bótama nun rincón;
que se é casada, quéroa,
se é solteira, millor.
312

Arrurrú, arrurrú,
durme tu, meu pequeniño,
que che é bo prá salú.
313

304

Arriba, pandeiro roto,
abaixo, manta mollada;
onde estamos as mulleres
os homes non valen nada.
305

Arrieiros, os de Calvos,
que pasades pola estrada,
tende coidado coas bestas
no lugar de Fontarcada.117
306

Arrigadeiras do liño,
arrigai o liño ben,
non mirendes pró portairo
que a merenda vela ehí ven.118
307

Arrigai, arrigadeiras,
daille liño ós ripadores;
á moza que ben responde
nunca lle faltan amores.
308

Arrigai, arrigadeiras,
daille liño ós ripadores;
que xa veu a primaveira
i hei de tomar dos amores.119

Arrurrú, arrurrú,
que se non dormes
dareiche no cú.
314

Arrurrú,
coa tranca no cú,
durmen os santos,
dormirás tu.
315

Arrurrú, meu curazón,
cando sexas grande
fareiche un pantalón.
316

Arrurrú, meu meniño,
arrrurrú, meu amor,
arrurrú, pequeniño,
dareiche calor.
317

Arrurrú, meu meniño,
dúrmete logo e non chores,
que tua nai folgar non pode
pois, neno, somos moi probes.
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115
Comenzo semellante ao de unha castelán que dí:
Sácame, caballo moro,
sácame de este arenal
que me vienen persiguiendo
los del águila imperial.
Esta alude á guerra da Independencia
contra os franceses, como se olla máis
craramente nesta outra:
Arriba, caballo moro,
sácame de este arenal
que me vienen persiguiendo
los de la Guardia Imperial.
Na Arxentina, anque conservando a
forma, trocaron o pensamento de iste
xeito:
¡Sácame, caballo moro,
sácame pronto de aquí,
porque si vuelve a mirar
te vas a marchar sin mí!
116
Lembra esta cantiga a tan coñecida
da nosa terra que dí:
Déixame subir ó alto,
que do alto vexo ben,
tamén vexo ós meus amores
se se paran con alguén.
E no Minho portugués:
Eu hei de subir ao alto
que eu do alto vejo tudo;
tamén vejo o meu amor
que anda em Braga no estudo.
117
Os arrieiros tiñan unha grande importancia, xa que surtían os lugares de
aquiles produtos que se precisaban de
fora. Logo, sustituidos polos camións, foron desaparecendo pouco a pouco deica
non ficar ningún. Nalgúns sitios, coma
Calvos de Bande, Celanova, etc., había
moita xente adicada a iste oficio. Vid.
cantigas 1609 ss.
118
En Arouca (Portugal) hainas semellantes, mais adicadas a outras labouras
do liño:
Maçadeiras do meu linho,
maçai-me o meu linho bem;
não olheis para a Portela
que a merenda logo vem.
Outra da mesma localidade comenza:
Tascadeiras do meu linho,
tascai...
119
Téñase en conta que a laboura da
arriga ten lugar no mes de abril.
120
Hainas idénticas en Portugal:
Encostei-me ao pinheir’verde
por vêr se me consolava,
e como o pinheiro é verde,
ao ver-me chorar, chorava.
En Castela:
Yo me arrimé a un pino verde
por ver si me consolaba
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y el pino, como era verde,
al verme llorar, lloraba.
Atópanse tamén variantes na Arxentina,
Chile, Venezuela, etc.
121
Vid. nota 3.
122
É moi coñecida en toda a Galiza a
versión que dí:
A saia da Carolina
ten un lagarto pintado;
cando a Carolina baila
o lagarto move o rabo.
En Vilagarcía atópase esta cantiga, co
comezo de A saia de Carolina, formando unha soia composición coa que leva o
númaro 444 no noso Cantigueiro.
123
O costume de pór carballos darredor
dos nosos santuarios fai que esta cantiga
se atope apricada a moitos de iles, bastando trocarlle o nome da ermida por
aquíl que intrese.
124
A meada, pl. meados, é unha madeixa de liño fiado; praos secar despois
de lavados, póñense nun campo ao sol,
faguendo esí un tendel de meados. Vid.
cantiga 1366. Esta cantiga pode faguer referencia a algunha manda á Nosa Señora
do Viso. Vid. nota 456.
125
Ben preto de nós, en León hai esta
cantiga:
Las brandillas del puente
se menean cuando paso;
yo a ti solita te quiero,
de las demás no hago caso.
126
En Muros (Cruña) hai unha versión
semellante:
Os de aló de riba
cando van co gando,
espetan a vara,
bailan o fandango,
bailan o fandango
e a muiñeira,
e con todo eso
non hai quen-os queira.
127
Esta cantiga lembra aquelo de
Rodrigues Lobo no Pastor Peregrino:
Fui bailar, caí na festa;
nunca mais me verão nela!
Na illa de Ons cántase:
As esfolladas do millo
non dan porveito a ninguén;
Miña muller foi a ela
i esfollárona tamén.
Noutros sitios:
As escroucriñas do millo
non fan porveito a ninguén;
mandei a muller a elas,
adormeceu e non ven.
Apricada a traballos da beiramar atopamos en Muros (Cruña) esta versión:
A espicha do catalán
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Arrurrú, meu meniño,
pra que durmas logo
cántoche baixiño.
319

A Sara caiu, caiu
da ponte embaixo,
ninguéna viu.
328

Arrurrú, meu pequeniño,
durme que che hei
mercar un gorriño.

A saude Dios cha garde,
Dios ma dea a min tamén,
que se saniños estamos
casamos pró ano que ven.

320

Arsenia, cachiño de uvas,
vámoste depenicar;
élo engano dos mozos,
Arsenia, voute matar.

329

As barandiñas da ponte
menéanse cando paso;
a ti soliña te quero,
das demais non fago caso.125

321

A ruda ó pé do rio
asoalla e fai cordón;
a amores que non son firmes
non se lles presta atención.121
322

A saia da paxara
ten un lagarto pintado
e cando a paxara bailla
o lagarto move o rabo.122

330

As de alá de riba
cando van co gado
levan a aguillada
pra beillalo tango;
pra beillalo tango
e maila muiñeira;
ás de alá de riba
non hai quen as queira.126
331

323

A saia que leva a noiva
a ninguén lle dará guerra:
quedou da nai do abó,
tróguena da miña terra.

As dos olliños negros
roubáronme o curazón
e se elas me non queren
morrereime de delor.
332

324

A Santa Virxe do Viso
tan alta se foi a pór,
entre toxos e carqueixas,
carballiños darredor.123

As esfolladas de noite
non dan proveito a ninguén;
mandei a muller a unha
i esfolláronma tamén.127
333

325

A Santa Virxe do Viso
ten os ollos de cristal,
que llos mandou Xesucristo
do reino de Portugal.

As estrelas corren, corren
todas nunha carreiriña;
tamén corren os amores
da tua mau para a miña.128
334

326

A Santa Virxe do Viso
ten un tendel de meados;
vente conmigo, meniña,
ó rio ver de lavalos.124

44

As estrelas corren, corren
todas nunha carreiriña;
tamén os amores corren
da tua porta prá miña.129
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335

As estrelas polo ceo
e tu pola carreteira;
meu curazón polo teu
sospira unha vida inteira.
336

As estreliñas do ceo
non sonhe pra comparar
coa rapaza feiticeira
que a min me ha de namorar.
337

As estreliñas do ceo
son as que dan craridade;
sóltame, que me prendiches,
olliños de piedade.
338

As folliñas da violeta
e máis as da malvela;
os mociños, os da Vila,
non valen unha cadela.
339

A silva que me picou
ela no camiño queda:
inda me non picou silva
que me non vingase dela.130
340

A silveira prendediza
prende no aro da poza;
tamén os amores prenden
no curazón de unha moza.
341

As luces dos ollos negros
parécense ás do inferno;
anque teño amores coiles
casar con iles non quero.
342

As luces que me alumean
son as dos ollos castaños;
casarei coa dona diles
queira Dios por moitos anos.
343

Ás malas lengoas, naiciña,
que lle habemos de faguer:
darlles plomo derretido
con solimán a beber.

O

P

O

P

U

L

A

R

D

A

L

Í

M

I

A

B

A

I

X

A

344

As meniñas, as de Calvos,
todas ten a saia rota;
só a filla da forneira
que a ten feita de estopa.131
345

As miñas crenchas en flor
vento do norte as murchou;
perdín o amor da vida,
era alegre e triste estou.
346

As mociñas, as das Maus,
cando van ó fiadeiro
collen ó pai polas barbas:
«Curre pra aiquí, meu carneiro!».
347

As mociñas, as de Calvos,
gastan dous pares de medias
pra que lle digan os homes
que gordas teñen as pernas.
348

As mociñas, as de Calvos,
gastan reló de pulseira,
en cambio as de Padroso
gastan navalla barbeira.
349

As mociñas, as de Entrimo,
todas gastan polisón
que llo figo un carneireiro
da pelica de un leirón.
350

As mociñas da espadela
son poucas, pero son boas;
cando ven por elí ós mozos
todas parecen cotorras.
351

As mociñas de Corbelle
son pequenas e redondas;
que vivan as de Facós,
que son gordiñas e longas!
352

As mociñas de esta terra
choran e teñen razón
porque ningunha se casa
de presumidas que són.

45

non dá proveito a ninguén:
mandei a muller á espicha
i espicháronma tamén.
A «espicha» é a operación de pór as sardiñas nas «espichas» ou lerchas prás afumar ou secar ao sol e ao aire. Os cataláns
foron os donos, durante moito tempo,
das fábricas de salazóns da Galiza; xa a
fins do século xviii fala José Townsend
de que iles levaban das nosas costas os
arenques que comprían en Alicante.
128
Co mesmo «patrón» inicial atopamos
en Portugal, coma en Arouca, esta cantiga:
As estrelinhas do Céu
correm todas numa carreirinha;
assim corresse a fertuna
da mão de Deus para a minha.
129
En Portugal podemos atopar esta variante:
As estrelas do ceo correm
todas numa carreirinha;
assim correm os teus beijos
da tua boca p’ra minha.
E tamén:
As estrelas do céu correm
tôdas numa carreirinha;
assim a ventura corre
da tua mão para a minha.
130
En Portugal (S. Simão de Novais):
A silva que me a mim prende
à tua janela nasce;
nunca me a silva prendeu
que dela ma não tirasse.
131
Refírese a Calvos de Randín, o mesmo que as 347 e 348. As saias de estopa
son de máis dura, anque de tecido máis
groseiro.
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As mociñas de Padroso
cando rapan as ovellas
meten a lá nos buratos
para mercalas sortellas.
363

As mociñas de Facós
tal elas son, ricachón,
delgadiñas da cintura
i alegres do curazón.132
355

As mociñas de Padroso
son poucas e mal honradas:
ándalle saíndo aos homes
as canellas apartadas.
364

As mociñas de Gaiás
acitan os cás
cunha variña,
chisquilistrás.133
356

As mociñas de Padroso
son poucas e mal honradas:
as pequenas xa pariron
i as grandes andan preñadas.
365

As mociñas de Gaiás
son poucas e mal unidas;
andan caidas nos rincós,
tiradas polas esquinas.
357

As mociñas de Requeixo
quén che mas dera levar
no bolsillo do chileque
como o papel de fumar! 134
366

As mociñas de hoxe en dia
cantaren non queren, non,
e por eso as coitadiñas
son duras de curazón.
358

Iste tipo de gabanza é corrente en
todas partes. Na Arxentina atópase esta
cantiga, da que poideramos sinalar moitos máis paralelos:
Las niñas de Tucumán
yo te diré cómo son:
delgaditas de cintura
y blandas de corazón.
133
O lugar de Gaiás, na parroquia de
Santa Cruz de Grou, ten sona de cáns ladradores.
134
Variante da cantiga 42.
135
Referencia ao demo vencido por San
Miguel que figura nunha capela que hai
no lugar do Casal de Alén, na parroquia
da Terrachán. A alusión indirecta ao
demo atopámola tamén nunha cantiga
castelán:
Esa señora que baila
se parece a San Miguel
y el bailador que la baila
al que está debajo de él.

F

362

As mociñas de Facós
postas nas suas ventanas
parecen cadeas de ouro:
relumbran por toda España.

132

O

As mociñas de Silvares
son poucas e moi bonitas:
parez a cama onde dormen
o galiñeiro das pitas.
367

As mociñas de hoxe en dia
son bonitas, ben se ve;
en tendo unha saia nova
xa non falan con ninguén.
359

As mociñas do Casal
cantan e poden cantar:
teñen un mozo con cornos
á entrada do lugar.135
368

As mociñas de iste pueblo
son malas de contentar;
os mociños, os de Calvos
alá nonas van buscar.
360

As mociñas do Valoiro
son pequeniñas e flacas,
por eso me dixo Xan:
«Se vas elí non te casas».
369

As mociñas de Lubeira
esas sí que baillan ben;
dánlle xeito ao pasodoble
e mais ao tango tamén.
361

As morenas son moi porcas,
son parleiras e larpeiras
e pra elas se casaren
tense que ir locir ás feiras.
370

As mociñas de Lubeira
ninguién lles ten que decer;
poñen o pé na auga crara
que hastra o rei llo pode ver.

46

As morenas todas teñen
moi negriño o curazón,
por eso elas dos homes
non poden ter compasión.
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371

As mozas de Vilanova
eu ben sei quén elas son:
sonche de aquelas lavadas
que vendero o xabón.
372

As mozas do Santo arriba
tocan o pandeiro novo;
as mozas do Santo abaixo
tocan coa punta de un corno.136
373

As mozas que baillan ben
baillan todas no muiño;
eu, como non sei beillar,
guicho por un buratiño.
374

As mozas que son fermosas
e se dán ben a valere,
calquera mociño bo
para se casar as quere.
375

As mulleres i o reló
ten un certo parecido:
en chegando a varear
todo traballo é perdido.137
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379

Asómate a esa ventana
que che quero ver o pelo;
non és bonita que espantes
nin feia que poñas medo.139
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381

382

As rapazas de hoxe en día
o que queren xa se ve:
que lles falen no casorio,
trainanina, trainané.
383

As señoras nas visitas
non fan senón murmurar,
que o teñen de costume
sen podelo remediar.
384

As señoritas de agora
gastasn sete bajeras
pra que lles digan os noivos
que gordas ten as cadeiras.141
385

378

Í

As rapazas de hoxe en día
o que queren xa se ve:
moito mimo i agalimo
se é que atopan quén llo dé.

As sete estrelas son postas,
meniña, vaite deitar;
o teu pai é rifadeiro,
túa nai vaite matar.142

A sogra da miña irmá
ten un xenio de cadela;
miña irmanciña querida
vas pasar a vida negra.

L

380

376

377

A

As rapaciñas de agora
gastan tres pares de medias
pra que lles digan os mozos
que teñen gordas as pernas.140

As mulleres son tan meigas
que dende que están casadas
dánlle ao home o caldo todo
i elas comen as talladas.138
Asoballai ben en min,
lengoas de Satanás,
que o rapaz que me a min quere
por vós non se vai atrás.
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386

As tellas do teu tellado
botan auga sen chover;
as pulgas da túa cama
xa me poden coñecer.
387

As tellas do teu tellado
botan auga sen chover;
se queres que te eu queira
faino tú por merecer.
388

As tellas do teu tellado
deitan auga sen chover;
xa me olvidaches por outro
que aínda te ha de aborrecer.

47

Dase o nome de «Santo» a unha pequena capela que se atopa en moitos lugares de esta comarca e ainda do resto
da Galiza. Anque intervido polas autoridades ecresiásticas, o «Santo» adoita ser
propiedade dos veciños, que teñen a encomenda dos seus arrenxos e conservación. Por atopárense polo xeral no meio
do pobo, dividen a iste en dous barrios:
Riba do Santo e Baixo do Santo.
137
Parez tradución de unha castelán:
Las mujeres y el reló
tienen un cierto parecido:
si llegan a variar
todo trabajo es perdido.
A nosa cantiga ten, non embargantes,
outro senso que a castelán polo equívoco a que se presta, xa que «varear» indica
tamén aparvar, entolecer. Vid. empregada niste senso a citada verba na cantiga
2397 e no de cambear ou mudar na 396.
138
Vid. nota 518.
139
Unha cantiga portuguesa, do Minho,
dí:
Ó menina, não te escondas
que eu bem te vejo o cabelo:
não és bonita que espantes
nem feia que metas medo.
140
Variante da cantiga 347.
141
Vid. cantiga 347.
142
Xa é sabido que as Sete Estrelas son
as Pléiades. Chámanse tamén os Sete
Estrelos. Vid. cantiga 1826.
136
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398

As tellas do teu tellado
están postas do revés;
se algunha vez che faltéi
agora eiquí me tes.143
390

A tódolos que se casan
en paz i en gracia de Dios,
Él os teña da súa mau,
que tamén nos teña a nós.147
399

As tellas do teu tellado
i as pedras do teu balcón
son as que che han decer
se te quero ben ou non.144

143
Convén lembrar que nalguns sitios,
especialmente na beiramar, poñen do revés as tellas do aleiro do tellado de certas
capelas, e por veces das casas, pra que
vire o vento cando é forte e pode faguer
mal. Cecais a nosa cantiga lembre iste
costume, no caso de se non tratar somentes de un «patrón» que nada quer decer.
Vid. Santos Junior, As telhas do teu telhado.
144
Hai en Portugal moitas variantes de
estas cantigas. Véxase unha:
As telhas do teu telhado,
as pedras do teu balcão,
hão-de jurar a verdade
se t’eu quero bem ou não.
145
No Minho portugués cantan:
As telhas do teu telhado,
as pedrinhas do teu muro
são as que falam verdade:
as vezes que te eu procuro.
E tamén:
A salsa do meu quintal,
as pedrinhas do meu muro:
aqui estão as testemunhas
das vezes que te procuro.
146
«Can de palleiro» é o mesmo que can
sen caste precisa. A mesma denominación aprícase aos fillos de solteira: «Fillo
de palleiro», equivalente aos que chaman
noutras zonas da Galiza «fillos bravos».
147
Cantiga de un xantar de boda, o mesmo que a 2001. Vid. Lorenzo Fernández,
Xurxo: Un casamento...
148
Chumbeira tipo de rede pra pescalas troitas e outros peixes do rio. Tamén
se emprega outra chumbeira semellante
no mar.
149
A Santa Lucía celébrase nestas terras
en dous lugares con festas de certa sona:
ún é Pazó e outro Cenderiz, o 13 de xaneiro. A cantiga pode aludir a calquera
de iles.

O

A troita que anda no río,
como se anda revolvendo!
Esí fan as malas lengoas
que de mí andan decendo.

391

400

As tellas do teu tellado
i as pedriñas do teu muro
son as que che han decer
as veces que te eu precuro.145

A troita que anda no río
sempre anda de beira en beira;
agarde, señora troita,
que vou buscala chumbeira.148

392

401

As tellas do teu tellado
non queren baixarme a abrir;
baixa tú, rosa de maio,
criada no mes de abril.

A túa nai e a miña
foron á Santa Lucía;
a túa era lapona,
coméulle a merenda á miña.149

393

402

As tellas do teu tellado
nunca se apartan da lúa;
tampouco a miña presencia
se apartaría da túa.
394

A túa nai e a miña
quedan na feira,
a túa botando as cartas
i a miña queda por meiga.
403

As túas idas e vidas,
queridiña, ao serau,
as túas idas e vidas
trouguéronte á miña mau.
395

A túa nai e máila miña
xuntas van á romaría;
levan a roupa de gala,
deixan a de cada día.
404

Asubíasme de lonxe
como a can que anda perdido:
eu non son can de palleiro
que entenda por asubío.146
396

Á túa nai xa llo dixen,
a teu pai heillo decere,
a tí non che digo nada,
fai o que che parecere.
405

As veciñas coas súas lengoas
figuéronme un bo equipo;
hei varear ben o vestido,
que pra eso teño bo tipo.
397

Á túa nai xa llo dixen,
a teu pai téñolle medo,
a tí xa cho dixen onte
á beiriña do cortello.
406

A Terrachán ten orgulo
de que ten no medio a igrexa,
mais tamén é polo úneco
que os outros pobos a envexan.

48

Á túa nai xa llo dixen,
a teu pai téñolle medo,
á túa nai xa llo dixen
á beiriña do palleiro.
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416

Á túa porta chaman porta,
á túa ventana, ventana,
á túa nai, claveliña,
á tí Rosiña da ialma.

Á túa porta, nena querida,
púxenme a atar unha liga;
quen ben ata, ben desata,
quen ben quere non olvida.

408

Á túa porta estamos catro
e os catro te queremos;
dinos, nena, en cal escolles
e os demáis marcharemos.150

418

A unha vella moito vella,
máis vella que o meu chapeu,
tratáronlle o casamento,
levantóu as maus ao ceu.

411

Á túa porta, meniña,
estache un home deitado:
ou lle vas abrila porta
ou lle levalo recado.
412

Á túa porta, meniña,
hai unha vara delgada;
se non foras tan bonita
non eras tan deseada.151
413

Á túa porta, meniña,
hai un pé de sabugueiro;
cada vez que ven o cuco
elí ten o paradeiro.
414

Á túa porta, meniña,
rompín as miñas polainas;
agora teño outras novas,
non quero máis dirandainas.
415

Á túa porta me tes
como ouro na balanza;
en canto non sexas miña
meu curazón non descansa.
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A Tupina do Rixón,
canta de alegre na Vila;
o cabalo do pintor
recáchalle o rabo arriba.

Á túa porta estou cantando,
mira, nena, se me entendes;
teu amor é o que canta,
esperta logo se dormes.
Á túa porta, meniña,
á túa porta estóu eu;
estóu do lado de fora,
de dentro pillárame eu!

D

419

A unha vella moito vella,
máis vella que Zaragoza,
tratáronlle o casamento
i a vella volvéuse moza.152
420

A vida da miña vida,
a vida do que me queres;
déitate na miña cama,
érguete cando quixeres.
421

A vida da miña vida,
canta a curuxa no souto;
se falandes de cantares
como o Palmela n-hai outro.153
422

A vida do carreteiro
non hai vida coma ela:
á somana no carreto
i ao domingo na taberna.
423

A Vila non vale nada,
as Quintas vale un vintén,
Santa Baia vale todo
polas mociñas que ten.
424

A Virxe da Aparecida
onde foi aparecer:
antre Couso e Porqueirós,
meniñas, vámola ver!
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Vid. nota 78.
A mesma cantiga aparez coesta variante no derradeiro verso: non foras
tan venerada. É curiosa a alusión a que
á tua porta, meniña,
hai unha vara delgada,
xa que esta é a sinal de que a moza está
na lareira a conversar cun mozo; se ven
un novo galán a cortexala, ten que agardar a que marche o dono da vara pra entrar íl. Vid. nota 78.
152
En Arouca (Portugal) atópase unha
cantiga idéntica á nosa que leva o númaro 418:
Uma velha, muito velha,
tão vella com’um chapéu,
falaram-lhem casamento,
ela ergueu as mãos p’ro céu.
En canto á 419, convén adevertir que o
nome de Zaragoza é unha adaptación da
voz portuguesa zaragoça (tecido groseiro de lá), anque esta, á sua vez, proveña
da primeira. En Viana do Castelo cantan:
Uma velha muito velha,
mais velha que a zaragoça,
falaranlhe em casamento
e de velha fez-se moça.
153
O Palmela era un famoso fistor natural de Lovios. Viviu do ano 1802 ao 1878
e ainda polo ano 1932 era lembrado por
todas estas partidas.
150
151

X

O

A

Q

U

Í

N

L

O

R

E

N

Z

425

F

E

R

N

Á

426

Bailla quedo, bailla quedo,
non me pompalo mandil
que mo trougo mei irmau
do camiño do Brasil.
435

Avivalo, avivalo,
nono deixendes morrer:
o que non foi, queridiña,
o que non foi ha de ser.
427

Bailla quedo, bailla quedo,
non me rompalos zapatos
que mos trougo meu padriño
da feira dos maragatos.155
436

A xentiña de esta casa
é toda ben aducada
e hanos de dalas cousas
pra faguer unha empanada.154
428

Bailla, queridiña, bailla
coesas saíñas de gala;
tente, querida, non caias,
agárrateme á bufanda.
437

Axudádeme a cantar,
rapazas da miña aldeia,
axudádeme a cantar,
porque estou en terra allea.
429

Bailla, queridiño, bailla,
bailla, que podes beillar,
que levala millor moza
que había niste lugar.
438

Axúdame, compañeira,
axúdame eiquí agora
que eu tamén te hei de axudar
o día da túa boda.
430

Baixa Canle, baixa Canle,
que Valdemir xa baixóu;
pano fino, pano fino
o que gastan os de Grou.
439

Bailla coela, bailla coela,
bailla coela, que ela é túa;
éche ben feita de corpo,
delgadiña da cintura.
431

Baixa Canle, baixa Canle,
que Valdemir xa baixóu;
Torneiros pano de seda
do que gastan os de Grou.
440

Bailla, Maruxiña, bailla,
bailla tú, meu curazón,
pois se tú non baillas, nena,
eu mórrome de delor.
432

Baixai abaixo, pombiñas,
baixai abaixo e falaime
e se a morte vos merezo
eiquí me tendes, mataime.156
441

Bailla quedo, bailla quedo,
non bailles estroviado,
bailla quedo, bailla quedo,
que me rompelo sobrado.

Baixai, mociños, baixai
xuntiños pró pé do río,
que a outros machados máis fortes
xa se lles virou o fío.

154
155

N

434

A Virxiña do Viso
e máis a da Piedade,
unha é miña madriña,
outra é miña comadre.

Vid. nota 81.
Variante da cantiga 434.
156
Compárase coesta portuguesa:
Assubi-me ao penedinho,
bôca de cravo, falai-me;
se vos a morte mereço,
aqui me tendes, matai-me.

O

433

442

Bailla quedo, bailla quedo,
non bailles estroviado,
que estamos moitos por riba
e vai cair o sobrado.
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Baixa, Maruxiña, baixa,
baixa por ise carreiro,
que sei que te está acadando
o amorciño pirmeiro.
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443

Baixa Souto, baixa Souto,
que a Nogueira xa baixóu;
pano fino, pano fino
o que gastan os de Grou.157
444

—Beillaches, Carolina?
—Baillei, sí señor.
—Dime con quén beillaches.
—Bailléi co meu amor.
445

Ben cho dixen, Catuxiña,
que non foses a Santiago,
que te habías de asustar
de ver o Santo a cabalo.
446

Bendita sea túa nai
que por tí pasóu delores;
dende a cabeciña aos pés
eres un ramo de flores.
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454

455

Boas noites, Maruxiña,
que cansadiño che veño;
trai un tallo pra sentarme,
porque de pé non me teño.

448

457

Bota viño, bota viño,
dame viño, bota máis
que me quero pór borracho,
que me morreron meus pais.

451

I

Blandeaivos, blandeaivos,
costureiriñas das Maus,
blandeaivos, blandeaivos
de Gustós para Meaus.

Ben está o zapateiro
se a trampa ninguén lle sabe;
non hai ben que moito dure
nin mal que nunca se acabe.

Benitiño pequeniño
non vaias polo camiño,
que hai un rato coma un demo
metido nun buratiño.

M

453

456

450

Í

Blandeaivos, blandeaivos,
botós da miña camisa,
blandeaivos, blandeaivos
de Portugal pra Galicia.

Boenos días, señor noivo,
que é moi bó de conformar;
adiós tú, pedriña dura,
que és moi mala de ablandar.

Benitiño deume un cravo
cando viña da leición;
o cravo traio no seo,
Benito no curazón.158

L

452

447

449

A

Ben te vín entrar na igrexa,
ben te vin arrodillare
e co gosto de te vere
non me puden presinare.159

Bendito sea meu pai
que me metéu costureira;
cando chove, non me mollo,
cando fai sol, non me queima.

Benita, filla de un torto,
eres torta coma íl;
vaime esquecendo, Benita,
que eu pra tí non nacín.

D

458

Bota viño, taberneira,
bota viño a fartare,
que me morréu miña sogra
e quérome emborrachare.
459

Bota viño, taberneira,
que me quero emborrachar,
que me morréu miña sogra
i a morte vou celebrar.
460

Botéiche unha, botéiche outra
por riba de un carballiño,
que tú non has de negar
que és filla de un paxariño.

51

Variante da cantiga 439.
En Portugal atópase de iste xeito:
Antoninho deu-me um cravo
quando vinha da lição;
aqui o trago no peito
ao lado do coração.
Vid. nota 231.
159
En Castela hai esta:
Dueño mío, no vayas
a misa mayor,
que ni rezas, ni rezo
ni pongo atención.
157
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Cálate e vaite calando,
carrete de malo fío,
que solo estás contente
cando ves á xente en lío.
471

—Bote o caldo, miña nai.
—Non cho boto, non, Xoquín,
que inda están as berzas crúas,
non me seas galopín.
463

Calai, non faguer barullo,
que está durmindo o meu neno;
estanlle saíndo os dentes
porque aínda é moi pequeno.
472

Bugallos nun castiñeiro
foi cousa que nunca vin;
gabácheste que te quixen
i eu nunca te pretendín.
464

Calai, que ven ehí os mozos,
que non nos sintan falar,
que dín que nólas mulleres
so sabemos barallar.
473

Burro son,
catro patas teño,
máis burro é
quén me está lendo.

Cala, meu meniño, cala,
que túa nai logo ven,
que foi lavalos pañales
ao charquiño de Belén.161

465

474

Cada vez que consideiro
que de tí me hei de apartar
énchenseme os ollos de auga
i o curazón de pesar.

Cala, sílgaro, non cantes,
que co teu canto me apenas;
teño un amor en presidio
atado con seis cadeas.162

466

475

Cada vez que vexo o sitio
onde o amor habitóu
consólome en ver a xaula,
pois o paxaro voóu.160
467
En Asturias haina semellante:
Si pasas por mi calle,
repara en mi balcón;
allí verás la jaula,
que el pájaro voló.
161
Haina semellante en Arouca
(Portugal):
Nana, nana, meu menino,
qu’a tua nai logo vem;
foi lavar os teus paninhos
ao riinho de Belém.
162
Vid. nota 11.
163
A criba prao centeo ten o fondo con
buratos grandes; de ehí a comparanza
con quén tivo as vexigas. O cordocelo do
terceiro verso, coido que non é máis que
un ripio forzado pola rima.

F

470

Botéi noiva alá en Asturias
e non me soubo querer;
muller como a de Galicia
nona hai nina pode haber.

160

O

Cálate, boca de troita,
pelo de cabra tiñosa,
ollos de pita sarmenta
i hastra por non ter és coxa.
476

Cala, bica valorenta,
cálate e vaite calando,
que un ollo telo torto
i o outro estao arremedando.
468

Cálate e vaite calando,
cara de criba centeo;
desque tiveche as vexigas
pareces un cordocelo.163
477

Cala, burro, cala, burro,
xa me enfado de te ouvir;
se os outros foron á feira
tú, burro, tamén has ir.
469

Cálate e vaite calando,
carrete de malo fío,
que non serves pra falar
de diante do señorío.
478

Cala, cebola rustrida,
que és bica de formento;
eres unha penachuda,
cara de porco cheirento.

52

Cálate, Pepiño,
non chores xa máis,
non ves que lle espera
o traballo a teus pais?
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479

Cálate, porca, cochina,
non me volvas a falar,
que tiñas sete camisas
de tomentos a raiar.164
480

Cálate, vaite calando,
caldeiro vello sen fondo;
o día que tú te cases
hase de acabar o mundo.
481

Cálate, vaite calando,
cara de caracandíl,
ollos de gato raxado,
fuciños de tamboril.
482

Cálate, vaite calando,
cara de caracandíl,
que parecelo meu porco
cando foza no cubíl.
483

Cálate, vaite calando,
cara de cinta marela,
que te teño retratado
no cú da miña cadela.
484

Cálate, vaite calando,
cara de sardiña crúa,
que parecelo meu porco
a chuchar na lavadura.
485

Cálate, vaite calando,
cara de sardiña crúa,
que parecelo meu porco
cando solve a lavadura.
486

Cálate, vaite calando,
cara de tupurrutú;
mataches a tu nai
de unha dentada no cú.
487

Cambiáchesme a min por outra,
figueches ben, que escolleches;
co tempo tú o verás
se gañaches ou perdeches.
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488

Cando a falaren comenzan
os meniños pequerrechos
solo os entenden as nais,
pois pra esas non hai segredos.
489

Cando botarelo gado
atráncalle un rangalleiro
que o almallo é danío
e pódese ir ao lameiro.
490

Cando botarelo gado
bótame o meu becerriño
que che hei dar unha mazá
que teño nun arcaciño.
491

Cando chegan ao fiadeiro
os mociños de esta terra
brílanlle os ollos ás mozas
que parecen as estrelas.
492

Cando eu era rapaz
faguía mil diabluras:
mollaba o pan no aceite,
deixaba a Dios ás escuras.165
493

Cando eu me case, á muller
fareina pór de rodillas,
direille: «Se un día retrucas
rezarás Santas Marías!».
494

Cando eu saía da Habana
estábase pondo o sol
i ouvín tocalas campanas
nas igrexas do Ferrol.
495

Cando me caséi contigo
túa nai deume tres colchas;
eu hei pór os pantalós,
pois tú tes as saias postas.
496

Cando me caséi contigo
túa nai deume unha sartén;
racharéicha na cachola
se tú te non portas ben.
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Os tomentos son un dos restos da laboura do liño, de ruín calidade. A raiar
postos ao sol para que branquexen.
165
Variante de unha cantiga moi espallada pola Galiza. No norde de Portugal:
Meu pãe era sachristão,
fazia certas mesuras,
comia azeite com pão,
punha os santos às escuras.
Meu tio era sachristão,
fazia mil diabluras:
molhava o pão no azeite,
deixava a Cristo às escuras.
164
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166
Lémbrese a alusión de Quevedo: «No
hay más que decir para quién sabe el refrán que dice: ni gato ni perro de aquella
color» (El Buscón, capítulo iii). Tamén na
Galiza pode ouvirse un dito de senso semellante: «De español de pelo roxo e francés
de pelo negro, líbrate coma do demo»; e
esimesmo: «Líbrete Deus de home de bigote loiro, de can rabeno e de home pequeno», semellante a iste outro: «Home de barba rubia, unha che dí, outra che cuida».
167
En Portugal atopamos:
Se ouvires tocar o sino
não julgues que são Trindades:
são eu que estou morrendo
com as tuas saudades.
168
Haina tamén en portugués e en castelán. En Portugal, no Minho, cantan:
Quando quis, tu não quiseste,
tiveste a tua opinião;
agora queres e não quero,
tenho a minha presunção.
En Castela:
Cuando quise, no quisiste,
ahora que quieres no quiero;
pasa tú la vida triste,
que yo la pasé primero.
Nun romance popular de Chile dise:
—Cuando quise no quisiste,
ahora que quieres no quiero;
pasaré los días tristes
donde los pasé primero.
169
Vid. nota 692.
170
Refírese esta cantiga ás producións
máis destacadas dos tres lugares aludidos.
171
San Vicente é o padroeiro da parroquia de Lobeira, onde foi recollida a cantiga. Vid. nota 33.
172
Vid. cantiga 2440.
173
Na terra portuguesa do Xurés atópase
unha adaptación de esta cantiga:
Ai, se fores ao São João, ai!
Ai, trazei-me um Sã Joãozinho, ai!
Ai, se nã poderes com um grande,
trazei-me um mais pequeninho, ai!
E en S. Simão de Novais:
Se fores ao São João
trazei-me um São Joãozinho;
se não podeis com um grande
trazei-me um mais pequeninho.
Tamén en Asturias se ouve:
Si vas a San Blas
traime un San Blasín,
que no sea muy grande,
ni muy pequeñín.
En Murcia:
Si vas a San Cayetano
tráeme un San Cayetanico;
no me lo traigas muy grande,
que lo quiero pequeñico.
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506

Cándo me veréi casado
coesa meniña que eu quero?
ela non me quere nada,
estóu sen vida e sosego.
498

Cando quixen, non quixeches;
agora queres, non quero;
levarala vida triste,
que eu ben alegre cha levo.168
507

Cando o galego vai
pra lonxe da súa terriña
ten tanta pena o coitado
que se morre coa morriña.
499

Cando san do fiadeiro
os mociños de esta terra
botan moitos aturuxos
como é costume galega.169
508

Cando o río for pra riba
i os carballos deren uvas
han de ser homes de ben
os homes das barbas rubias.166
500

Cando te cases comigo
heiche as costelas pranchar,
heime vingar das peniñas
que me figueches pasar.
509

Cando ouvas tocar a morto
non perguntes quén morréu;
poidera ser, queridiña,
poidera ser que fora eu.167
501

Canto te queiras casar
busca viño de Xeás,
panciño de Vilanova
e carneiro de Gaiás.170
510

Cando paso á túa porta
collo pan e vou comendo
porque non digan teus pais
que de verte me manteño.
502

Cando troa, Cristo resoa,
San Miguel coa súa coroa;
San Vicente é meu parente
que me pón a mau na frente.171
511

Cando paso á túa porta
e na ventana no-estás,
vou acurtando o meu paso
por ver se te asomarás.
503

Cando tú aínda vas pra alá
eu xa che veño de volta;
tú goberna a túa vida
que a miña nada che importa.172
512

Cando paso á túa porta
paso de vagar i escoito:
ouvo a túa nai decer
que has de casar con outro.
504

Cando tú me azanaches
tamén eu che asubiéi;
cándo tú me pagarás
sospiros que por tí dei!
513

Cando paso á túa porta
vou de paso e vou correndo,
porque non digan teus pais
que no andar te pretendo.
505

Cando vaias a Santiago
mércame un Santiaguiño;
se mo non mercares grande
mércamo pequerrechiño.173
514

Cando queirandes mandar
avisarendes pirmeiro
que vos imos acadar
con foguetes e gaiteiro.
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Cando vaias ao fiadeiro
bailla ben o punteado
para que digan as vellas:
«Qué mozo tan aducado!».
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515

Canta a curuxa no souto;
coitadiño do que espera
polo que está nas maus de outro!
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524

Canta cuco, canta cuco,
na rabiza do arado;
canta cuco, canta cuco,
que o tempo vaiche acabado.175

516

Canta a rula, canta a rula,
canta no niño da pega:
non sei se será sinal
de que ven a morte negra.

525

Canta cuco, canta cuco,
na rabiza do arado,
que as mulleres de Gaiás
ten a cara de borrallo.

517

Canta a rula, canta a rula,
metida nunha gaiola;
pra te bulrares de min
cómpreche un ano de escola.

526

Canta cuco, canta cuco,
que xa cantóu a bubela;
cantan os bechiños todos
no tempo da primeveira.

518

Canta a rula, canta a rula,
por riba de unha figueira;
a rula canta i eu choro
por no-atopar quén me queira.

527

Cantai e beillai, meniñas,
e deixai falala xente
que o tempo da mocidade
non vos ha de durar xempre.

519

Canta, canta, paxariño,
non escoites meu lamento;
en tí so hai alegría,
en min so hai o tormento.

528

Cantai e beillai, meniñas,
e gardai o parrumeiro
que a que non canta nin bailla
é a que o dá pirmeiro.176

520

Canta, Cristelina, canta,
canta coma un caravel;
casas cun home de palla
i esqueciches ao Manoel.174

529

Cantai, paxariños,
cantai, meus amigos,
que esí arrularendes
ós meus pequeniños.

521

Canta, Cristelina, canta,
canta e non teñas pesar,
que levache a maior fada
que había niste lugar.

530

Canta, meniña,
prenda querida,
xa que tu vés
da romaría.

522

Canta, Cristelina, canta,
canta, que podes cantar,
que hoxe andas moi contente
e logo che ha de pesar.

531

Canta, miña filla, canta
que che hei mercar un mantelo,
heiche mercar unhas chancas
que xa está vindo o inverno.

523

Canta cuco, canta cuco,
na casiña da bubela;
coitadiña da meniña
que lle chove na capela.

532

Canta, miña rula, canta
que che hei mercar un vestido;
pon o curazón alegre
do teu amor tan querido.

55

174
Esta cantiga e as duas seguintes son
de unha «cencerrada». Vid. tamén as cantigas 1120, 1121, 1163, 1640...
175
Variante da tan coñecida que dí:
Canta cuco, canta cuco
na rabela do arado;
as mulleres antre os homes
é un gando mal gardado.
Vid. cantiga 543.
176
En Portugal (Celorico de Bastos):
Raparigas, cantai tôdas,
gardai o que vosso é:
às que não cantam nem dançam
também lh’escorrega o pé...
No Minho:
Rapariga, ri-te e fala,
garda o teu farroneiro;
as que se não ri nem falam
são as que o dão primeiro.
En Viana do Castelo:
Ó moças, cantai e ri,
gardai o vosso dinheiro;
as que não cantam nem riem
são as que o dão primeiro.
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534

Esta cantiga foi glosada por Rosalía
de Castro nunha coñecida composición.
No século xvi estivo moi espallado o
tema, tanto na poesía popular coma na
culta. M. Torner (Lírica hispánica) e J.
Mª Alín (El cancionero tradicional) dan
moitos paralelos en col de iste tema nos
dous campos. Veleiquí algunhas mostras:
Ya cantan los gallos,
buen amor, y vete,
cata que amanece.
El alba nos mira
y el día amanece:
antes que te sientan
levántate y vete.
Véxase tamén esta, de orixe portugués:
Nasce a estrela d’alba,
a manhá se vem:
despertai, minha alma,
não durmais, meu bem.
En forma humorística aparez desenrolado iste tema na cantiga 534, semellante
a unha do norde de Portugal:
Canta o galo, que é de noite,
relógio dos namorados;
vamo-nos d’aqui embora,
não nos achem descuidados.
178
Vid. a cantiga 385.
179
Semellante á cantiga 515, mais pasada a catro versos.
180
Vid. nota 175.
181
Incluida por Rosalía na sua composición en que glosa a cantiga (C. G., i):
Has de cantar
que che hei de dar zonchos,
has de cantar
que che hei de dar moitos,
Onde atopamos:
Canta si queres,
rapaza do demo,
canta si queres,
dareiche un mantelo.
182
Da mesma estructura que unha castelán que dí:
¡Canta tú y cantaré yo,
pajarito en rama verde,
canta tú y cantaré yo,
cante quien amores tiene!
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542

Cantan os galos ó dia,
érguete, meu ben, e vaite.
—Como me hei de ir, queridiña,
como me hei de ir e deixarte? 177

177

O

Canta rula, canta rula,
canta rula naquil souto;
coitadiño do que agarda
polo que está nas maus de outro.179
543

Cantan os galos ó dia,
reloxo de namorados;
levantaivos, queridiños,
que vos pilla descoidados.
535

Canta rula, canta rula
por riba de aquil balado;
as mulleres antre os homes
é un gado mal gardado.180
544

Cantan os galos pró dia,
meniña, vaite deitar,
que o teu pai é rifadeiro,
tua nai vaite matar.178
536

Canta rula, canta rula
por riba de aquil penedo;
non quero tomar amores
con ningún mociño feo.
545

Cantan os galos pró dia,
meu home, vai traballar,
que eu me quedarei na casa
e fareiche un bo xantar.
537

Canta rula, canta rula
por riba de un castiñeiro;
xa non quero máis amores
con ningún mozo gaiteiro.
546

Canta o cuco, canta o cuco
pois non ten máis que faguer;
pra tu disputar conmigo
tes que volver a nacer.
538

Canta se queres,
rapaza do demo,
canta se queres,
dareiche un mantelo.181
547

Canta, paxariño, canta,
alegra o meu curazón
dame un pouco de consolo
que me morro de delor.
539

Canta, silgariño, canta
e non pares de cantare:
quero que as penas alivies
de esta triste soedade.
548

Canta, paxariño, canta,
que me morreu o amor,
canta e dalle consolo
ó meu probe curazón.
540

Cantas penas, cantas penas
pasa unha muller casada;
non come por darllo ó home
i aínda esí é maltratada.
549

Cantar quixera cantar,
mais hoxe non teño folgo;
rapaza, se me dás viño
cantarei despois do golo.
541

Canta tu, cantarei eu,
iremolos dous cantando;
cante quen tivere amores
que os meus vanse acabando.182
550

Cantar quixera cantar,
pero a gorxa non me sirve;
que queres que faga o demo
con moza que se presine?

56

Canta tú, cantaréi eu,
miña boquiña de troita;
debaixo de un arboliño
quen non quer cantar, escoita.
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551

Canta tú, cantaréi eu,
miña cariña de troita;
por baixo de un burro xema
quen o meu cantar escoita.
552

Canta tu, gorxa de sílgaro,
que a do melro xa cantou;
o cantar é alegría,
eu xempre a cantar estou.
553

Canta tu, miña rapaza,
que a tua gorxa canta ben;
agarimos e cariños
non llos díes a ninguén.
554

Cantemos, deixemos eso,
botemos todo na lama;
ben rico era meu sogro,
ben probe me deu a dama.
555

Cantemos eu e tu, prima,
que eu e tu cantamos ben;
cantas almas se condenan
porque nos queremos ben.183
556

Cantemos eu e tu, prima,
que os dous cantamos ben;
cantas almas se condenan
sen lles ter culpa ninguén!
557

Cantemos o desafío,
pirmeiro quero eu cantar;
reparai: é xempre o rio
quén vai á busca do mar.
—Aceito a comparación:
eu son home e tu muller;
a iauga do rio é doce,
a do mar ningúena quer.
558

Cantiguiña que dixeches
inda lle faltan palabras;
teño unha cabra no monte,
vaille contalas cagadas.
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559

Cantiguiña que eu dixer
non a tornes a decer,
que teño un gato esfolado
para che dar a comer.
560

Canto chorei, miña nai,
cando me Pedro deixou;
agora que coíl casei
pouco a alegría durou.
561

Canto máis te laves, meniña,
canto máis te laves pra min,
canto máis te laves, meniña,
máis mofa farei de ti.
562

Cara de leite fervido,
cara de pan valorento,
anda tua nai decendo
que lle comelo formento.
563

Cara de pintala mona,
cara de sardiña fría,
éres unha salamántiga,
compaña da cotuvía.
564

Caravel, caraveliño,
caravel, tan linda flor;
caravel, tu és bonito,
pero é mais o meu amor.
565

Caravel de vinte follas,
eiquí está quen llas contou;
se queres falar conmigo
fala con quén me criou.
566

Caravel roxo no peito,
diversiones de rapaces;
non queiras guerra conmigo
que eu contigo quero paces.184
567

Carballo verde na serra
auga fria non consente;
o que me ha póla mau
hama de pór para xempre.

57

En Portugal atopamos:
Minha cereija bical,
meu limão entrecolhido,
muitas almas se condenam
por me ver falar comtigo.
184
Vid. nota 42.
183
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575

Carmela, Carmela,
que pena me dás:
na guerra de Cuba
morreuche o rapaz;
morreuche o rapaz,
deixalo morrer:
para ti, Carmela,
mociño ha de haber.185
569

Carmiña, Carmiña,
Carmiña, Carmela,
co zapato baixo
i a media de seda,
i a media de seda
i a media calada,
Carmiña, Carmiña,
miña namorada.186

Casa chea de ventanas
mal pode tornalo frío;
ó galán de moitas damas
fanlle voalo sentido.
576

Casácheste, Lola
por non traballar;
traballos no mundo
non che han de faltar.
577

Casácheste, menina,
por te agasallar;
coitada rapaza,
que enganos vas levar.
578

Casa das ventanas altas,
mal podes cobrilo vento;
meniña que a moitos ama
tarde encontra casamento.

570

Carmiña, Carmiña,
xogaches ó fogol
e no medio do campo
metéronche un gol.187

579

571

Carmiña do meu agrado,
bonita cara de rosa,
xa que me queres tantiño
non seas tan recelosa.
572

185
Obsérvese nesta cantiga o leixaprén
a que se refire o Marqués de Santillana
na Carta a Proemio. Vid. máis exempros
nas cantigas 995, 996, 1502, 2466, 2566
e outras.
186
Vid. nota anterior.
187
Recollida no ano 1928 por Florentino
Cuevillas e o A. en Calvos de Randín. É
unha das pirmeiras manifestacións que
coñezo de iste deporte no noso campo.
188
Atópase unha case idéntica en
Celorico de Basto. Polo demáis o tema
abonda na musa popular de todo o mundo.
189
Esta cantiga e as seguintes semellan
pertescer ao ciclo da «malmaridada», moi
espalladas no século xvi. Compárense
coas cantigas 589, 647, 942, 1258, 1313,
1571, 1585, 1716, 1834, etc. Vid. J. Mª Alín
(El cancionero tradicional) e tamén M.
Torner (Lírica hispánica).

O

Carolina, Carolina,
Carola dos meus quereres:
heime de casar contigo
polo bonita que eres.
573

Cartas me viñeron, cartas,
na cestiña da costura;
cartas me viñeron, cartas,
do amor que anda na rua.
574

Carta, vai onde te eu mando,
responde e sabe falar,
que os ollos que te anotaron
quedan fartos de chorar.188

Casadiña de tres días
mandóu traballalo home;
na miña terra é estilo:
quen non traballa non come.
580

Casadiña de tres días
non se cansa de chorar
pola vida de solteira
que non ha de recobrar.189
581

—Casadiña de tres días,
quen che tiróu as colores?
—Nin casada nin solteira,
nunca chas tiven mellores.
582

Casadiña de tres meses,
queno había de decer;
teño que me faguer cruces
pra te poder coñecer.
583

Casadiña fai un ano,
eu penso que fai cen mil;
quen che me dera, meniña,
solteiriña coma tí!
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Casadiña nono son
nin sei se me casaréi;
a palabra téñoa dada
e non sei se a cumpliréi.190
585

Casai, meniñas, casai,
pra tarde non agardendes;
aos dous meses de casadas
xa cansadas estarendes.
586

Casar, quería casar,
mais eu non teño diñeiro;
heille pedir ao meu sogro
para gañalo, un pandeiro.
587

Cásate cunha morena
que son pombiñas sen fel;
ten o curazón de ouro
i os labios saben a mel.
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589

Caseime, miña naiciña,
e caseime en mala hora;
paso fame e máis traballo
i aínda o home fai mofa.
590

Casiña da miña noiva,
corredor de catro esquinas;
para min xa se acabaron
as entradas i as saídas.191
591

Casou Rosa cun mociño
que é noxenta criatura,
mais cando non hai o pan
porvéitanse as faragullas.192
592

Castellano, castellano,
mal da terra non me fales;
olla que vivo de eiquí
se falas esí non sales.193

I

A

B

A

I

X

A

593

—Castellano de Castilla,
ónde queda meu irmau?
—Queda na Serra Morena
cunha fouciña na mau.
594

Castellano de Castilla,
orellas de burro blanco,
que non dades aos galegos
unha hora de descanso.194
595

Castellanos de Castilla,
que lle fagués aos galegos,
que iles van coma palomas
e ven coma corvos negros?
596

Castellanos de Castilla,
tratade ben aos galegos:
cando van, van coma rosas,
cando ven, ven coma negros.195

Vid. nota 32.
En Llanes (Asturias) cantan:
Adiós, casa de mis padres,
ventanas y cuatro esquinas:
para mí ya se acabaron
las entradas y salidas.
Vid. nota 250.
192
Esta cantiga, e algunha outra que indicaremos, é do poeta Lamas Carvaxal,
anque os actuales cantores iñoren esta
orixe.
193
Pra esta cantiga e as seguintes, vid.
nota 66.
194
En Muros:
Catalán de Cataluña,
barbas de conexo manso,
por qué non dás ó galego
unha hora de descanso?
Vid. nota 127.
195
Esta cantiga, tan espallada pola
Galiza, foi glosada por Rosalía de Castro
en C. G., xxviii.
196
Son as catro aves emigrantes que
máis abondan nesta comarca. Os brañegos cantan do mesmo xeito:
Catro aves voadoras
son as que pasan o mar:
a anduriña e máilo cuco,
a rula i o pazpallar.
E ainda pola Galiza adiante anda iste
dito:
Tres avechuchos
pasan o mar:
o cuco, a rula
i o paspallás.
190
191

Caseime cun home vello
i o coitado sempre xeme;
solo me coida do lume
e mira se o pote ferve.

M

597

Castiñeiro, dás castañas
que eu ben che vexo as candeas;
ao te ver falar con outro
sáltame o sangue nas veas.
598

Castiñeiro sen galliñas
castañas non pode dar;
rapaza que non ten gracia,
qué amores pode tomar?
599

Catro aves escollidas
son as que pasan o mar:
o cuco e maila anduriña,
a rula i o paspallás.196
600

Catuxa, cara de rosa,
tes cara de caravel,
que morre de amor por tí
o teu querido Manuel.
601

Catuxa, miña Catuxa,
Catuxiña, meu amor,
merquéiche xa unha pandeira,
heiche mercar un tambor.

59

X

O

A

Q

U

Í

N

L

O

R

E

N

Z

602
Chaman por esta terra «os da neboa»
áos dos lugares que se atopan no val do
rio Limia polos moitos neboeiros que
iste orixina durante o inverno; aos de
Xendive alcúñanos de «ceboleiros».
198
En Portugal dín:
Chamaste-me cereijinha
diante de tanta gente,
agora me fica o nome
Cereijinha para sempre.
199
O curioso tema desta cantiga atópase xa no Cantar dos Cantares (i, 4-5):
Nigra sum, sed fermosa, filiæ Ierusalem,
sicut tabernacula Cedar, sicut pelles
Salomonis. Nolite me considerare quod
fusca sim, quia decoloravit me sol.
Na poesía tradicional peninsular atopamos iste tema moitas veces:
Criéme en la aldea,
híceme morena;
si en villa me criara
más bonica fuera.
—•—
Aunque soi morena
blanca io nací,
guardando el ganado
la color perdí.
—•—
Por el río del amor, madre,
que yo blanca me era, blanca,
y quemóme el aire.
Hai unha glosa de Juan de Chen (Laberinto
amoroso) en col da mesma ideia:
Con el ayre de la sierra
híceme morena
. . . . . . . . . .
Lope de Vega utilízao nun «cantar de siega»
que figura no Gran Duque de Moscovia:
Blanca me era yo
cuando entré en la siega;
dióme el sol y ya soy morena.
. . . . . . . . . .
O mesmo poeta torna en col do tema en
De los Cantares (Esc. i):
. . . . . . . . . .
Negra soy, mas soy hermosa,
hijas de Jerusalén.
. . . . . . . . . .
E de novo en Los Porceles de Murcia:
Morenica me adoran
cielos y tierra,
que del sol de mis brazos
estoy morena.
. . . . . . . . . .
Mais xa denantes foi utilizado o
tema por outros poetas. O Marqués de
Santillana dinos:
Hadas malas me hicieron negra,
que yo blanca era.
197
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611

Catuxiña, Catuxiña,
Catuxa, miña adourada,
heime de casar contigo
cando teña unha xugada.
603

Chamáchesme cachorriño,
mais eu non mordo a ninguén,
que se ladro á túa porta
é porque che quero ben.
612

Catuxiña churrusqueira,
non me vaias enganar;
tes unha fala meiguiña
que xa me está a marear.
604

Chamáchesme dos da néboa
porque paso o río Limia;
eu chámoche porreteiro,
ceboleiro de Xendive.197
613

Catuxiña, miña prenda,
olla un pouquiño pra min
que quero ver os teus ollos
a ver se a verdade din.
605

Chamáchesme moreniña
á vista de tanta xente,
chamáchesme moreniña
e vaime quedar pra sempre.198
614

Cen veces che teño dito
que non falases con Xoana;
agora casóu con outro,
leváchelas pola cara.
606

Chamáchesme moreniña,
chamáchesme churrusqueira;
vesme con gangos a min
por non topar quen te queira.
615

Cen veces che teño dito
e con esta cento ún:
que te quero a tí moitiño
e non quero a máis ningún.

Chamáchesme moreniña,
chamáchesme moreneira,
chamáchesme moreniña:
éche do sol que me queima.199

607

616

Cereixas nun castiñeiro
foi cousa que nunca vín;
non te alaudes que me deixas
que eu nunca te pretendín.

Chamáchesme moreniña,
chamáchesme moreneira,
xa me verás pra domingo
como a guinda na guindeira.200

608

617

Chabacana de Farcadas,
anque te laves e laves
eres negra de nación
e pouquerrichiño vales.
609

Chamáchesme moreniña,
moreniña de nazón;
sabe que estóu orgulosa,
morena me quer o amor.
618

Chabacanas en Forcadas
e cañotas na Nogueira;
o que queira boas mozas
veñás buscar a Lubeira.
610

Chamáchesme ollos rasgados,
moitos señorelos ten
i eu non llos fun a roubar
ao gatiño de ninguién.
619

Chamáchesme bonitiña,
que foi mofa xa cho sei
mais anque che son ben feia
contigo non casaréi.

60

Chamáchesme ollos rasgados,
tamén o meu noivo os ten
e non llos fumos roubar
ao gatiño de ninguién.
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620

Chamáchesme pera parda,
pera parda quero ser:
anque caia de madura
tú non me has de comer.201
621

Chamáchesme pita choca
porque nacín en xaneiro;
inda tú no-élo galo
que canta no meu poleiro.202
622

Chamáchesme pitocairo
porque nacín en xaneiro;
tú non has de selo galo
que cante no meu poleiro.
623

Chamáchesme pito louco
alá no mes de xaneiro;
se me a raposa non come
hei cantar no teu poleiro.
624

Chamáchesme pouca roupa,
a que teño é meu porveito:
menos teño que quitarme
de noite cando me deito.203
625

Chamáchesme probe e feia
e na ialma cho sentín,
que se fora rica e goapa
xa non era para tí.204
626

Chamáchesme toupeniño,
se son toupeno, millor;
tú eres fea e marrana
que aínda é cousa pior.
627

Chamáchesme trangalleira,
fouciño de porco chino,
pernas de grilo retortas,
anda conmigo con tino.
628

Chamáchesme truvisqueira,
erba que o gado non come;
máis vale ser truvisqueira
que muller de malo home.205

O Cancioeiro popular ten iste asunto
ben espallado; J. Mª Alín cita unha cantiga sefardí na que ollamos:
Morenica me llaman;
blanca nací,
que del sol del verano
me puse así.
Temos ouvido a cantiga de que tratamos ou as suas variantes en moitos recantos da Galiza:
Enamoreime de noite
de unha nena panadeira
que coas calores do forno
foise tornando morena.
En Portugal, ben preto da zona do noso
estudo, na comarca raiana do Xurés, cantan:
Chamastes-me trigueirinha.
Isto é do pó da eira!
Has-de me ver ao domingo
com’a rosa na roseira.
E ainda en Celorico de Basto:
Vós chamais-me trigueirinha?
Isto é do pó da eira.
Se me viras ao domingo,
sao um botão na roseira.
En Monte Córdova:
Vós chamais-me moreninha,
isto é do pó da eira;
vinde-me ver ó domingo
como a rosa na roseira.
En Asturias tamén se poden ouvir estas:
¿Como quieres que tenga
la cara blanca
siendo carbonerillo
de Salamanca?

61

¿Como quiere, mi madre,
que yo sea blanca
siendo carbonerilla
de Salamanca?
En Castela:
Yo blanco nací y diré
la causa de ser moreno:
estoy adorando un sol
y con sus rayos me quema.
E tamén:
Aunque soi morena
blanca io nací,
guardando el ganado
la color perdí.
Pra máis datos, esí coma pra un estudo en
col da gabanza das morenas, vid. J. Mª Alín
Cancionero tradicional, 253 ss. e 264 ss.,
e M. Torner, Lírica hispánica, 264.
200
Vid. nota anterior.
201
Hai unha semellante en Portugal:
Chamaste-me pêra parda,
não te quero desmentir;
nem que cáia de madura
para ti não hei-de ir.
202
As pitas chocan todo o ano, mais nos
meses de xaneiro e febreiro é cando «se
deitan», é decer, cando se lles poñen os
ovos pra que críen.
203
Tamén se atopa en Viana do Castelo e
abonda en Castela en diversas versións.
204
Haina tamén en Castela:
Me llamaste pobre y fea
y en el alma lo sentí,
que si fuera guapa y rica
yo no era para ti.
205
O truvisco ou torvisco é unha erba
venenosa que nasce nos campos.
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Chaméi á túa porta,
non me quixeches falar;
deixa estar, miña meniña,
que aínda che ha de pesar.
630

206
A pirmeira parte de esta cantiga atopámola en Portugal nesta forma:
Ai, chorãe olhos, chorãe,
que chorar não é desprezo;
também a Virgem chorou
quando viu o filho preso.
Sustituindo o amor sagro polo profano,
cantan en Castela:
Llorad, llorad, ojos míos,
llorad si tenéis por qué,
que no es vergüenza en un
[hombre
llorar por una mujer.
M. Torner recolle en Asturias unha curiosa variante de esta cantiga, na que se
manifesta unha ideia de tipo político:
Si me llevan prisionero
no me llevan por ladrón;
me llevan por defender
a don Carlos de Borbón;
. . . . . . . . . .
Esta cantiga supón, craro está, a eisistencia de unha versión popular, cecáis da
castelán que dí:
Si me llevan a la cárcel
no me llevan por ladrón,
me llevan porque he robado
a una niña el corazón.
Ten no século xvi iste tema un precedente:
Preso me lo llevan
a mi lindo amor,
por enamorado,
que no por ladrón.
207
En Castela haina idéntica:
Cinco sentidos tenemos,
todos los necesitamos,
todos los cinco perdemos
cuando nos enamoramos.
208
Evidentemente recente, a xuzgar
polo metro, e ademáis semella semiculta.
209
En Viana do Castelo pódese ouvir
unha semellante:
O ladrão do melro negro
onde foi fazer o ninho,
nos pinheiros de Viana,
no mais alto ramalhinho.
210
Vid. cantiga 781.

O

Cinco sentidos che temos,
tódolos necesitamos,
tódolos cinco perdemos
en canto nos namoramos.207
638

Chégate a ela, chégate a ela,
bótalle o brazo por riba,
que has de casar con ela
cando a iauga corra arriba.
631

Coas estreliñas do ceo
téñote de comparare
e coas frores de maio
cando están a brotare.208
639

Chégate a ela, chégate a ela,
chégate a ela e dalle un bico;
se fora de mín a tí
daríalle cento e pico.
632

Coidaches que te quería
porque contigo falaba:
eu xamáis neguéi esmola
a probe que porfiara.
640

Chégate a ela, chégate a ela,
chégate a ela e dalle un bico;
se non fora por vergoña
xa lle tiñas dado cinco.
633

Coitadiña miña nai
que tantiño me quería;
dende que ela me morréu
pra min non hai alegría.
641

Choraba un día unha nena
polo seu amor perdido,
que lle levóu o curazón
e que llo ten esquecido.
634

Coitadiña da meniña
onde foi faguelo niño:
ao carballo da Portela,
no máis alto follatiño.209
642

—Chorai, meus ollos, chorai,
que chorar non é disprecio;
a Virxe tamén choróu
cando víu a Xesús preso.
—Se víu a Xesús preso
non foi por ningún ladrón,
que foi pola gloria santa
de nos dala salvación.206
635

Chora meu pai que se mata
que non ten senón a min;
non chore, meu pai, non chore,
que eu pra morrer xa nacín.
636

Chuspe, meu meniño, chuspe,
que lle habemos de arrear,
hémolo deixar tullido
por te vir a despertar.

62

Coitadiño do que é tolo,
e tamén do que é orfiño;
o que non víu a Galicia,
ise é o máis coitadiño.
643

Coitadiño do que é tolo,
que lle falta o entender;
métenselle na cabeza
cousas que non poden ser.210
644

Coitadiño do que morre
se ao reino de Dios non vai:
o que queda sempre come
i o pesar logo se vai.
645

Coma o amor de unha nai,
esí firme e verdadeiro,
dona do meu curazón,
prendiña, esí te quero.
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646

Como bailla dereitiño,
como bailla con primor,
como bailla dereitiño
a filla do labrador!
647

—Cómo che vai, casadiña,
pro outro día da boda?
—Vaime ben, que son casada:
ogallá que nono fora!
648

Como che vai, miña prima,
como che vai, miña flor,
como che vai, miña prima,
de cada vez a millor.
649

Como queres, miña prenda,
que che quite os teus coidados
se eres nena e nono entendes,
pos tes o leite nos labios!
650

Como queres, miña vida,
como, miña vida, queres,
como queres, miña vida,
home de tantas mulleres?
651

Como queres que che día
o que che non podo dar,
a cinta do meu sombreiro
se nona podo sacar? 211
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655

656

Como sei que che gusta
o arroz con leite
cando cases conmigo
heicho dar sempre.213
657

Como te pille no campo,
como te pilléi máis veces,
heiche de meter no corpo
erba para nove meses.
658

Como tú és tan bonita
tesme a min medio tolo;
pídoche por favor
que non me esquezas por outro.
659

Comprache unha saia nova
pensando que te casabas;
con esa saia e con outra
inda has quedar como estabas.
660

Conceución e Benitiña
ambas eran tecedeiras:
das orellas do cabalo
farémoslle as lanzadeiras.

652

661

Con ises ollos, meniña
aos mortos lles dala vida;
bótame unha ollada a mín
pra que me non morra aínda.

653

662

Como queres que navegue
se non hai navegación?
Queres que me bote á iauga
a morrer sen confesión?

Con os paxaros do campo
eu me quero comparar:
ando vestido de penas
e ando sempre a cantar.214

654

A

Como sei que che gustan
as aceitunas
por baixo da porta
boteiche algunhas.

Como queres que lle chame
á túa nai sogra miña
i ás túas irmás cuñadas
se tú non queres ser miña?

Como queres que te queira
se me perdiche o amor?
No monte o can vai chorando
que perdéu ao seu señor.212

D

663

Contácheslle os meus segredos
a quen tanto me quería;
todo canto me escoitabas,
todo canto lle decías.

63

Encol da cinta coma prenda de amor,
vid. M. Torner, Lírica hispánica, 146, e
J. Mª Alín, Cancionero tradicional, 212.
Nunha cantiga de escárneo de Fernán
Páez de Talamancos, temos un precedente do tema:
Non sei dona que podesse
valê-la que eu amei,
nen que eu tanto quisesse
por señor, das que eu sei,
se a cinta non presesse,
de que mi lh’eu despaguei;
e por esto a cambei.
Pero mi ora dar quisesse
quant’eu dela desejei
e mi aquel amor fezesse,
por que a sempr’agardei,
cuido que lho non quisesse,
ten muito me despaguei
dela, poi-la cinta achei.
En Castela, antre outras semellantes,
hai esta cantiga:
Como quieres que te dé
lo que no te puedo dar...
la cinta de mi sombrero
si no la puedo sacar.
212
O final de esta cantiga lembra un
anaco da Arcadia de Lope de Vega:
Los más fieros animales
lloran de pena y dolor;
quien no llora por amor
lo que son celos ignora,
que un perro en el campo llora
si ha perdido a su señor.
213
En Aragón cántase unha jota que ten
un comenzo semellante a esta e cuio final pertesce ao tipo de cantiga cómica de
que se fala na nota 269. Veleiquí a citada
jota:
Como sé que te gusta
l’arroz con leche
por debajo de la puerta
te echo un ladrillo.
214
Esta cantiga é de orixe portugués, xa
que somentes ten senso dando á verba
final do terceiro verso o correspondente
valor portugués, penas. Por outra parte,
temos a versión que parez a orixinal en
Viana do Castelo:
Com os pássaros do campo
eu me quero comparar:
andam vestidos de penas,
o seu alívio é cantar.
211
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665

666
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—Costureiriña bonita,
onde deixalo dedal?
—Á cabeceira da cama,
no bolsillo do saial.
—Costureriña bonita,
onde perdiche o dedal?
—No turreiro da Peneda,
onde me fun pasear.
675

Co sangue das miñas veas
unha carta che esquirbín
e con tinta contestaches
que tú non eras pra min.
667

—Costureiriña bonita,
onde perdiche o dedal?
—Perdino nun campo verde,
camiño de Portugal.
676

Costureira melendrosa,
dame un alfiler de plata
para sacar unha espiña
do curazón, que me mata.
668

—Costureiriña bonita,
onde tela túa cama?
—Onda o poleiro das pitas,
nunha garfiña de palla.
677

—Costureira melendrosa,
ónde deixache os melendros?
—Deixéinos en cas do pai,
na cestiña dos remendos.
669

—Costureiriña bonita,
onde tela túa cama?
—Téñoa á beira do río,
á soma de unha espadana.218
678

Costureira nona quero,
se ma dan ríome de ela;
canto pillo hai no lugar
fala no adro con ela.
670
Vid. cantiga 630.
Os dous pirmeiros versos de esta
cantiga están feitos de un dito popular:
«Costureira sen dedal cose pouco e cose
mal». De ehí o paralelismo que apresenta
a rima. Vid. nota 220.
217
Moi abondosa na Galiza, haina tamén en Portugal. Vid. cantiga 667.
218
En Viana do Castelo atópase esta versión:
Andas morto por saber
onde tenho a minha cama;
tenho-a à beira do rio,
debaixo da verde rama.
219
Vid. nota 211.
220
Rosalía de Castro intercalóu nunha
das súas poesías (C. G., v) versos isolados
de esta cantiga. Vid. cantiga 670.

E

674

Contigo heime de casar,
meniña de esta alcaldía,
heime de casar contigo
cando a iauga corra arriba.215

216

F

673

Contigo heime de casar
anque non queira túa nai,
que xa me deu o permiso
o maluco do teu pai.

215

O

—Costureiriña bonita,
onde tes os teus melendros?
—Teños por baixo da almohada,
gardadiños prós domingos.
679

Costureira sen dedal
din que cose pouco e mal;
a miña moza no-o ten
e fai as costuras ben.216
671

Costureiriña bonita,
préstame a cinta do pelo,
que a miña vai en Ourense,
no sombreiro de don Pedro.219
680

Costureiras nonas quero,
que me dixo meu irmán
que teñen as pernas tortas
de estar sentadas no chau.
672

Costureiriña
do Carballal,
non ten agullas
nin ten dedal.220
681

Costureriña bonita,
dame unha agulla de plata
para tirar un espiño
do curazón, que me mata.217

64

Crariños son os teus ollos
e niles eu ben me vexo;
anque te mates, prendiña,
eu nunca xamáis te deixo.
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682

Créste que eres moi rica
porque teñas catro vacas
e tí o que tes son pulgas,
unhas gordas i outras flacas.
683

Críate, vaite criando,
rosa blanca no xardín;
críate, vaite criando,
que te crías para min.
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691

Daille o pandeiro a Teresa
que volo sabe tocar;
dávoslle aquela voltiña,
sábeo repinicar.
692

Daille unha limosna ao cego,
non fagas como o xudeu
que aínda Dios te pode pór
como o cego ten o seu.223

684

693

Culle a roca, María Xoana,
non seas tan perezosa;
xa fai máis de doce noites
que andas coesa mazaroca.

Daime homes de concencia
que sean traballadores;
se estas condicións non teñen
chámaselles medios homes.

685

Cun anaco de pitillo,
unha copa de augardente
i o brazo de unha nena
xa marcha un home contente.221
686

Curazón aleonado,
e mais eu nono aleonei;
quedaches de vir, viñeches,
non me perdiches a lei.
687

Curazón alimonado,
dime quén te alimonóu;
unha nena de quince anos
que a dazaséis non chegóu.222
688

Curazón, curazonciño,
curazón, non soñes máis;
non podo ter alegrías
pois tampouco teño pais.
689

Curre, Maruxiña,
curre, Maruxeira,
que alá ven teu pai
pola carballeira.
690

Curre, que te apillo,
curre, que te atrapo;
tíroche unha pedra,
fágoche un burato.

694

Daime viño, daime viño,
que auga non podo beber;
caeu un becho na fonte,
teño medo de morrer.224
695

Dame da pera que comes,
da mazá un bocadiño,
dame unha fala do peito,
do curazón un cariño.225
696

Dame o peine
i o escarpidor
para peinalos rizos
do meu doce amor.226
697

Dame un traguiño de viño
para mollala garganta:
cantaréiche como a rula,
verás como a rula canta.
698

Dame un traguiño de viño
pra mollala miña gorxa,
cantaréiche unha cantiga,
miña cariña de rosa.
699

Da miña ventana vexo
o fondo que ten o mar;
tamén vexo os meus amores
e non lles podo falar.
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Na Galiza atopamos:
Cunha codia de pan quente,
unha sardiña salgada
e o abrazo de unha nena
pasa un home unha somana.
Outra dí:
O paxariño no campo
de tódalas erbas come;
o donaire de unha nena
tres días mantén a un home.
Un de «Os cinco mandamentos» de
Entre-Douro-e-Minho dí:
O terceiro é jejuar,
bem jejua que mal come:
êsses teus beijos, menina,
são o sustento de un home.
E tamén:
O primeiro é jejuar:
bem jejua quem não come.
Um beijo de uma menina
sustenta três dias um home.
Unha semellante haina tamén en Castela:
Con un bizcocho de cuarto
y un buchito de agua fría
y el beso de una morena
tiene el hombre su comida.
Vid. cantiga 258.
222
Alimonado, agriado. En Asturias hai
esta variante:
Aleonado, corazón aleonado,
dime quién te aleonó.
Una niña de quince años
que de mí se enamoró.
Vid. cantiga 686.
223
Non foi poeta doado o autor de esta
cantiga, pois non soubo pechar todo o
pensamento nela e ficóu incompreto o
senso. Polo demáis parez inspirada nunha castelán que dí:
Dale la mano al caído
y ayúdale a levantar;
mira que estás en el mundo
y algún día tú caerás.
E tamén:
No se te ocurra en la vida
burlarte del mal ajeno,
ni desprecies al caído
ni escupas jamás al cielo.
En Arouca (Portugal):
Não te rias de quem chora,
é coisa que Deus ordena;
pode a roda desandar
e tu penares de igual pena.
224
En Portugal hainas semellantes a esta:
Ó meu amor, vinho, vinho,
que eu água não sei beber;
a água tem sumessugas,
tenho medo de morrer.
225
Témola parecida en Portugal:
Da pera que estás comendo,
221
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amor, dame um bocadinho;
desses braços, um abraço
e dessa boca um beijinho.
226
Haina en Portugal case idéntica:
Dame o peine
e o escarpidor
para peinalos riços
do meu doçe amor.
En Asturias atópase así:
Que dame el peine
y el escarpidor
para peinar el pelo
de mi dulce amor.
227
En Portugal (Minho) atopamos o
mesmo pensamento de iste xeito:
Das lágrimas faço contas
que eu rezo às escuras.
Ó morte, que tanto tardas!
Ó vida, que tanto duras!
As bugallas pra levar as contas dos rezos fai lembrar que o mesmo fixo Don
Quixote en Serra Morena (i, 26).
228
Vid. cantiga 687 e nota 222. En moitos sitios aparez iste tema do limón; en
Portugal hai unha case idéntica:
De aquela janela alta
me tiraram um limão;
a casca deu-me no peito,
o sumo no coração.
En Castela:
De tu ventana a la mía
me tiraste un limón;
el limón cayó en el suelo
y el agrio en mi corazón.
229
Trátase de unha cantiga castelán traducida a meias.
230
Tamén a hai en Portugal (Viana do
Castelo, Arouco, etc.):
Debaixo da oliveira
é um regalo morare,
tem a folha miudinha,
não deixa dar o luare.
231
Refírese á Santa Imaxe de Cristo
Crucificado que se atopa na Catedral
de Ourense e que tivo e ten motivos devotos, non soio nesta provincia, senón
tamén no resto da Galicia e terras limítrofes de Portugal e de Castela, de onde
veñen moitos romeiros o día da súa festa,
o 3 de maio. Cecáis faga referencia a cantiga a algún dos exvotos que os romeiros
traguían cando viñan visitalo.
232
Pode servir de modelo antre as cantigas casteláns que os nosos campesiños
escollen prás traducir.
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709

Dámo, miña prima, dámo,
eu non che pido diñeiro,
déixame a túa ovelliña
pra topar o meu carneiro.
701

Debaixo da túa ventana
sepoltura ha de haber
para enterrar os desexos
que eu tiña de te ver.
710

Das alas de unha mosca
hei de faguer un vestido
e do que il me sobre
unha capa ao meu marido.
702

Debaixo da túa ventana
ten a perdiz o seu niño;
eu, como son perdigón,
a tu reclamo he venido.229
711

Das bugallas fago contas
e coelas rezo ás escuras;
oh, morte, que tanto tardas!
oh, vida, que tanto duras! 227

Debaixo da túa ventana
teño un coitelo escondido
pra matar a túa nai
se me non caso contigo.

703

712

Déalle a limosna ao cego,
non lla faga desear,
que somos de longas terras
e témonos que marchar.

Debaixo de unha oliveira
ten a miña moza a cama
e cando se vai deitar
colga o candil de unha rama.

704

713

De aquela ventana alta
tiráronme cun limón:
a casca déume no peito
i o zume no curazón.228
705

Debaixo de un pino verde
ten Rosiña a súa cama;
cando se foi a deitar
colgóu o candil na rama.
714

Debaixo da túa ventana
deume o sono e durmín;
espertei cando cantaban
os galos quiquiriquín.
706

Debaixo do limoeiro
dá gusto parrafear:
ten a folliña miuda,
non se ve dende o lugar.230
715

Debaixo da túa ventana
hai un almedro florido:
o teu cabelo é a rama
e con esto me despido.
707

De casado estáse ben,
miña nai, eu beno sei;
de casado estáse ben
se ún a outro se ten lei.
716

Debaixo da túa ventana
hei de sementar pemento
e ha de chegar a rama
onde teño o pensamento.
708

De Castilla veu un peine
que pasóu por Benavente
para peinalo cabelo
do Santo Cristo de Ourense.231
717

Debaixo da túa ventana
pasa o río e nacen flores;
anque me tú non quixeches
non me faltaron amores.
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Déchesme un dulce te amo
un día nun cementerio;
de amor que nace entre mortos,
cal será o fin postrero? 232
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718

Déchesme unha pera parda
e unha mazá xoaneira;
déchesmas pola ventana,
Dios cho pague, churrusqueira.
719

Déchesme unha pera parda
e unha mazá xoaneira;
déchesme unha pera parda,
Dios cho pague, churrusqueira.
720

De eiquí cara a miña terra
todo é camiño chau,
todo son cravos e rosas
postos pola miña mau.233
721

De ise lado do río
anda un gato dando voces
que lle cortaron o rabo
para bigotes dos homes.
722

De ise outro lado do río,
de ise outro lado, meu ben,
de ise outro lado do río
teño a quen lle quero ben.
723

De ise outro lado do río
levouno todo a xiada,
so quedóu un carbón negro
por baixo de unha arribada.
724

De ise outro lado do río
ouvín cantar e choréi:
eran os estudeantes
que ían pra Monterrei.234
725

De ise outro lado do río
ten meu pai un castiñeiro
que dá peras no San Xoan,
uvas blancas no xaneiro.235
726

Deixaches os teus trapiños
por levar outros galós:
un remendo ben botado
tamén rouba curazós.
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727

Déixame coas miñas coitas,
que anque son fondas e grandes
non sei que feitizo teñen
que doces consolos danme.
728

Déixame ir, que vou de presa,
que teño auga de regar,
que mañá é día santo,
temos vagar de falar.236
729

Déixame ir, que vou de presa,
que vou abrir unha poza:
teño trigo sementado
no curazón de unha moza.
730

Déixame un sitio, meniña,
déixame un sitio á túa beira,
que por moito que te mates
coma min no-hai quén te queira.237
731

Deixa que ben me castigue
e faga ben penitencia
polas moitas tolarías
que figuen na túa ausencia.
732

Déixate querer, roxiña,
e non retires o sí,
que eu morreréi de pena
se tú non eres pra min.
733

Delgadiña da cintura
como a palla do centeo:
chégate a min, delgadiña,
que non teño outro remedio.
734

De Lisboa me mandaron
tres peras nun ramalliño
deseaba de saber
quén foi o do regaliño.
735

Demonio de larpeirón,
por qué me chamaches feia?
Anque che non son bonita
teño moito quen me queira.

67

En Viana do Castelo:
Daquí para a minha terra
tudo é caminho chão;
tudo são cravos e rosas
plantados por minha mão.
Semellante en Monte Córdova (Portu
gal).
234
Refírese esta cantiga aos que ían
estudar a Monterrei, onde tiveron os xesuitas unha escola de moita sona no seu
tempo (1557-1767). Vid. cantigas 801,
802, 803...
235
Vid. nota 348.
236
Haina moi parecida en Portugal:
Deixa-me ir, que levo presa,
levo água de regar;
amanhã é dia santo
temos tempo de falar.
237
As mozas que van ao fiadeiro teñen
conta de levar consigo un tallo no que
caiban dous sentados pra que o mozo se
poida sentar a carón delas. A esto fai referencia a nosa cantiga. Noutros lugares da
Galicia ollamos a mesma alusión:
Si tu queres e eu quero,
nena da cara redonda,
si tu queres e eu quero
un banco ben nos abonda.
233
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En Castela haina moi semellante:
De tu puerta a la mía
va una cadena
formada de suspiros,
de amores llena.
Vid. unha variante na cantiga 812. En
Portugal hai esta versión:
Da minha janela à tua
vai uma légua de areia;
do meu coração ao teu
vai uma grossa cadeia.
239
Esta cantiga abonda en Portugal, onde
atopamos, antre outras, estas variantes:
Da minha casa p’ra tua
é o salto de uma cobra;
ando morto por chamar
à minha mãe tua sogra.
—•—
Da minha janela à tua
é o salto de uma cobra;
quem te dera a ti chamar
à tua mai minha sogra!
—•—
Da minha porta à tua
é o salto de uma cobra;
inda espero de chamar
à tua mãe minha sogra.
240
Variante da cantiga 246.
241
Non hai moito tempo, os que ían prás
Américas pedían o diñeiro da viaxe emprestado pra se marchar. Se a cousa lles saía ben,
pagaban o que debían, mais se non gañaban
elí o preciso, quedaban nas mans dos prestamistas que vivían diste negocio. O remate
era quedarse case sempre o emigrante sen
as terras que dera coma garantía.
242
Parez resposta a unha castelán que dí:
Es amor en ausencia
como la sombra,
que cuanto más se aleja
más cuerpo toma.
La ausencia es aire
que apaga el fuego chico
y aviva el grande.
243
En Castela hai unha semellante que dí:
Dentro de mi pecho tengo
dos escaleras de vidrio;
por una suben amores,
por otra bajan olvidos.
Do mesmo xeito é unha variante que se
atopa en Portugal:
Tenho dentro do meu peito
duas escadas de flores,
por uma descem suspiros,
por outra sobem amores.
244
O lugar de San Lorenzo é o das Quintas,
na parroquia de San Vicente de Lobeira,
que ten aquíl Santo por padroeiro.
245
Variante da cantiga 734.
246
Sen dúbida, trátase de unha inter238

L

O

R

E

N

Z

O

F

E

R

N

Á

736

745

Denantes de dar o sí
estudea ben o que fas,
que despois, desque te cases,
non podes volver atrás.

Dende que fuches a Cuba
quéreste dar moito tono
e por malas lengoas sei
que o estás debendo todo.241

737

N

746

Denantes de dar o sí
mira ben a quén llo dás,
que se nono miras antes
desque queiras non o fás.
738

Dende que o amor se me foi
so teño no peito lume;
e din que ausencia non mata:
non mata, pero consume.242
747

Dende a tua casa á igrexa
hei de pór unha arboreda
pra que cando a misa vaias
o sol, nena, non che dea.
739

Dentro do meu peito teño
duas escaleiras de flores;
por unha soben sospiros
por outra baixan amores.243
748

Dende a tua casa á miña
hai unha longa cadea
toda chea de sospiros,
toda de sospiros chea.238
740

Dentro do meu peito teño
un oratorio de vidro
con chaves de diamante
para me pechar contigo.
749

Dende a tua casa á miña
hai unha longa corda;
non sei cando chamarei
á tua nai miña sogra.239

De onde salen os contos?
Do lugar de San Lorenzo:
hai elí moi malas lengoas
con curazós de pondencos.244

741

750

Dende a tua porta á miña
hai un tiro de escopeta;
os mociños que hai agora
non valen unha peseta.

De Portugal me mandaron
tres peras nun ramalliño;
quén me dera a min saber
quén me ten tanto cariño! 245

742

751

Dende o máis alto do ceo
caeu a lua e rompeu;
tamén rompeu o espello
en que me miraba eu.
743

De Portugal me mandaron
un pañuelo casi novo:
en cada esquina un sospiro,
no medio un «Ai, que me morro!».246
752

Dende o Outeiro a Guxinde
hai unha boa tirada;
cantas pasadas eu dou
por ir ver á miña amada!
744

Desafío, desafío,
desafío da fouciña;
a culpa tívena eu
desafiala morriña.247
753

Dende o Outeiro ás Nogueiras
hai unha tranca no chau:
a Antonia caiu nela
i o Francisco deulle a mau.240

68

Desafío, desafío,
desafío da navalla;
a culpa tívena eu
desafiala canalla.248
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754

Desafío, desafío,
desafío do coitelo;
a culpa tívena eu
desafialo cadelo.
755

Desafío, desafío,
pola punta da navalla;
a culpa tívena eu
desafiár cunha marrana.
756

Desafío, desafío,
pola punta do coitelo;
a culpa tívena eu
desafiár cun purrelo.
757

Desgraciados dos que serven,
teño lástima ós servidos;
anque cada cal sea bo
nunca están ben aveñidos.
758

De solteiriños os mozos
todos son garatuxeiros
e dende que están casados
fan das mulleres pandeiros.249
759

Despídete, queridiña,
da casiña dos teus pais,
que esta é a última noite
que nela solteira estás.250
760

Deume un bico unha morena,
deixoume tanta dozura
que hoxe mesmo sen falta
penso de ir falar co cura.
761

Díanolo aguinaldo
a xentiña de esta casa,
que por esperiencia saben
que sen comer ninguén pasa.251
762

Díanolos reises
anque sean poucos:
un touciño e medio
i a mitai do outro.252
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763

Dínannolos reises:
figos, chourizos e viño
e tamén algún diñeiro
para mercalo pantrigo.
764

Díannolos reises,
un vaso de viño,
algo do fumeiro
i os ovos do niño.253
765

Dices que me non queres
porque non teño facenda:
inda tu cases con outra
que seas tu quena venda.
766

Dices que me queres moito,
malia ó demo o teu querer,
que entra a somana e sai
e máis non me ves a ver.
767

Dices que non pode ser
silva verde dar un cravo:
védelo eiquí ben bonito
criado no monte bravo.254
768

Díchesme un bico, Maruxa,
á beira de aquil cortello;
díchesme un bico, Maruxa,
i agora xa te non quero.
769

Digo e non quero decir,
digo sen querer decir;
quero e non quero querer,
quero sen querer querer.255
770

Dille que sospiro e morro,
dille que vivo morrendo,
dille que se compadeza
do mal que estou padecendo.256
771

—Dime, casadiña nova,
como che vai de casada?
—Como á criada que serve
e lle non pagan soldada.
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pretación da portuguesa que dí:
De Lisboa me mandaram
um lenzinho quasi novo;
em cada ponta um «ai»,
no meio «Jesus que eu morro».
247
Esta cantiga e as seguintes son comenzos de desafíos.
248
Haina case idéntica en Viana do
Castelo:
Desafio, desafio,
desafio à navalha.
A culpa tive-a eu
dar confiança à canalha.
249
Pensamento semellante ao da cantiga 91.
250
Parez unha cantiga de casamento, na
que as compañeiras da noiva aluden ao
seu troque de situación de solteira a casada. Cantiga, niste caso, importada, xa
que eiquí non hai tal costume nin queda
lembranza de que denantes a houbes.
251
Pra esta cantiga e as seguintes, vid.
nota 81.
252
A nosa cantiga é máis compreta, no
senso humorístico, que esta outra versión galega:
Déanolo aguinaldo
anque sea pouco:
un touciño enteiro
i a metá do outro.
253
Do fumeiro, dada a época en que se
cantan os reises, son os chourizos e as
castañas que se teñen naquíl a curar.
254
Tamén da mesma estructura, anque
de difrente tema, atópase no Minho portugués esta:
Dizem que não pode ser
silva verde dar um cravo;
aqui o trago ao meu peito,
da mesma silva cortado.
Case idéntica hai unha en Arouca:
Dizeis que não te ver,
silva verde dar um cravo;
aqui o trago ao meu peito
da mesma silva cortado.
255
En Portugal:
Quero ver-te e não te ver,
quero amar-te e não te amar;
quero-me encontrar contigo
mais não te quero encontrar.
En Castela:
Quiero decir y no digo
y estoy sin decir diciendo;
quiero y no quiero querer
y estoy sin querer queriendo.
E tamén:
Quisiera verte y no verte,
quisiera hablarte y no hablarte;
quisiera no conocerte
para poder olvidarte.
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780

Dime onde fuches a misa
iste domingo pasado
que mirei e non te vín,
meu cravo roxo pintado.257
773

Directorio, Directorio,
ti que demos ves faguer,
que o viño que ten don Xoan
xa se non pode beber.262
781

—Dime, por Dios, Cateliña,
quén te meteu nistes tratos;
o teu pai é carpinteiro,
fóxenlle os cás cos cabacos.
—Non teñas medo, Palmela,
heiche decilo que sei:
o sangue todo é bermello,
o que ten diñeiro é rei.258
774

Dínme que choraches moito
ó morrer o teu amante;
de seguro está no ceo
cando eiquí o chora un anxel.259
256
Parez un anaco de unha composición longa á que lle falta o comenzo.
257
Vid. nota 93.
258
Esta cantiga é unha variante da 1579
que se lle apón ao Palmela. Vid. nota 153.
En Castela atopamos:
Dicen que no me quieres
por una duda;
colorada es mi sangre
como la tuya.
259
Vid. nota 192.
260
Semellante a unha portuguesa que
dí:
Amor não se quer rogado,
eu nunca roguei ninguém;
arrenego do amor
que a poder de rogos vem.
261
Vid. nota 42. Semellante á cantiga
2558 a.
262
«Directorio» era a alcuña de un camioneteiro de Calvos de Randín polo ano
1928.
263
Semella ser unha resposta humorística á cantiga 643.
264
Parez resposta á cantiga 615.
265
Vid. cantiga 281.
266
Esta cantiga é de unha muller de San
Xés de Lobeira a quén o abade perguntou o Misterio da Encarnación; ela contestoulle en verso.
267
Polo seu comenzo parez un anaco
de desafío semellante aos das cantigas
2483 e 2557 a e b, mais o seu final trócalle o senso converíndoa nunha cantiga
amorosa.

O

775

Din que o amor é alegre,
eu digo que non é certo:
dende que eu teño amor
solo paso sofrimento.
776

Dín que o amor é rogado
e eu non rogo a ninguén;
arrenego do amor
que a poder de rogos ven.260
777

Dios che dea os boenos dias,
millores as madrugadas,
mociña que andas na horta
collendo maravalladas.
778

Dios che dea os buenos días,
millores as madrugadas,
mociña que andas na horta
collendo nas avelairas.261
779

Dios che me die remedio
con esta miña muller:
nin ela fai o que eu mando
nin eu fago o que ela quer.

70

Disme que che se meteu
unha cousa na cabeza:
péinate, que polo pente
saberás que cousa é esa.263
782

Disme que eu canto mal,
para min xa é bastante:
o que me non queira ouvir,
arre, burro, para diante!
783

Disme que te queima o sol,
eu digo te fai fermosa:
mazanciña moi sombriza
nunca foi a máis sabrosa.264
784

Disme que vou tan velliño
que non podo cos calzós:
olla que a troita i o unto
canto máis vellos, millor.265
785

Dis que me deixas por outra,
eu de eso me alegrei;
se tu por outra me deixas
eu por outro te deixei.
786

Diste meu peito saiu
unha palabra suave:
Misterio da Encarnación
solo o Padre Eterno o sabe.266
787

—Doce meses ten o ano,
catro caras ten a lua;
dime tu cantas pedriñas
ten o chau da miña rua.
—Cando paso á tua porta
parece que teño un veo;
como hei de contalas pedras
se vou ollando pró ceo? 267
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788

Donairéate, meniña,
donairéate, meu ben,
dálle donaire a ise corpo,
que o corpo donaire ten.
789

Dónde son ises mociños,
dónde son, dónde serán?
Son do lugar de Xendive,
veciños do San Xoan.268
790

Dónde son eses mociños
que cheiran tanto a laranxa?
Son do lugar de Facós,
de aquela florida granxa.
791

Dónde son ises mociños
que cheiran tanto a romeu?
Son do lugar de Facós,
terra dos amores meus.
792

—Dónde ves, Carmiña?
—Veño da Montaña,
de ver o meu liño
se ten a bagaña.
—Se ten a bagaña
déixalla criare,
que ó estar madura
ímola arrigare.
793

—Dónde ves, Carmiña?
—Veño da verdura.
—Mentes, mentirosa,
que ves dónda o cura.
794

Do noivo non fagas caso
anque o vexas chorar,
que cando nas maus che teña
mala vida che ha de dar.
795

Do outro lado do rio
deume o sol por trás das costas;
heiche de dar de beber
polo rodo das polainas.269
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796

Do outro lado do rio,
do outro lado da banda,
teño eu unha meniña,
moitos recados me manda!
797

Do outro lado do rio,
do outro lado de alá,
do outro lado do rio
hai a flor da mocedá.
798

Do outro lado do rio,
do outro lado de alá,
hai unha cousa bermella,
non sei que diaños será!
799

Do outro lado do rio,
ó meu pai ten un palleiro;
cada vez que vai elí
ten que pagalo barqueiro.
800

Do outro lado do rio,
onde a iauga fai remanso;
dende que falei contigo
nunca tiven máis descanso.
801

Do outro lado do rio
ouvín cantar e choréi:
eran os meus amoriños
que ían pra Monterrei.270
802

Do outro lado do rio
ouvín cantare e vín:
eran os meus amores
que ían para Verín.
803

Do outro lado do río
ouvíuse cantar un rei;
era un estudeantiño
que ía pra Monterrei.
804

Do outro lado do río
sementéi unhas fabiñas;
vivan os amores novos
i os vellos torzan as liñas.271
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268
No lugar de Xendive, parroquia de
Torno, hai unha capela adicada a San
Xoan.
269
Tipo de cantiga humorística, cuia
gracia consiste na sorpresa do ouvinte
ao escoitar o derradeiro verso sen rima
e, por veces, co metro trocado, cando íl
agarda unha coadra correcta. Non fallan
precedentes e paralelos en diversos tempos e localidades:
Un perro caió en el poço,
otro perro tira de él
solo por dar a entender
que los sueños sueños son.
		 (Castela)
Ánima que andáis penando
por detrás del cementerio
comiendo ciruelas verdes
y arriesgando una lipiria.
		 (Chile)
A la cumbre de aquel árbol
se subió mi pensamiento
y después que estaba arriba
no halló por onde bajase.
		 (Chile)
En la puerta de San Francisco
estaba la muerte pará
y le dijo el sacristán:
«Agarra ese trompo con las uñas»
		 (Chile)
Es mucho lo que te quiero,
pero más lo que te adoro;
yo te quisiera pedir
la cosa es que no me animo.
		 (Arxentina)
Nalgúns trócase a verba lóxicamente
agardada, niste caso candiles:
Cada vez que te veo
los henojiles
se ponen los ojos
como linternas.
		 (Murcia)
Non falla o tema nalgunha poesía culta,
coma nesta de Juan del Enzina:
Por la calle abaxito
va quién más quiero;
no le veo la cara
con los tacones.
Polo demáis, algunhas de elas responden tamén ao tipo de humorismo de que
se fala na nota 348. Vid. as cantigas 102,
409, 1114, 1524, 1868, 2512...
270
Pra esta cantiga e as duas seguintes
vid. nota 234.
271
Tórcense as liñas ao rematar de tecer
ou de coser algo. De ehí a frase brañega
de «Estar torcendo as liñas» a muller que
está coas doores de parto.
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814

Do outro lado do río
sentín chorar e cantén;
Santa Lucía en Vileriño,
San Antonio en Recarei.
806

Dúas medias medio feitas
i outras medias por faguer
i outras dúas medio feitas,
cantas medias ven a ser? 277
815

Do outro lado do río
ten meu pai un castiñeiro;
pensa que lle tira ás rolas
e tíralle aos carballeiros.
807

Durme logo, Antoniño,
non me fagas rabear
que ven teu pai do traballo,
sen faguer está o xantar.
816

Do outro lado do río
ten meu pai un castiñeiro
que dá castañas e noces
i aceitunas no xaneiro.272
808

Durme logo, pequeniño,
que teu pai vaiche arrear
por lle non deixar faguer
á túa nai o xantar.
817

Do outo lado do río
ten meu pai unha tapada;
polo día dalle o sol
e pola noite a xiada.273
272
Hainas semellantes en Portugal. Vid.
nota 342.
273
Lembra esta cantiga unha castelán
moi coñecida:
El patio de mi casa
es tan particular,
cuando llueve se moja
como los demás.
274
Anque se alude ao viño verde, típico
do norde de Portugal, esta cantiga non
veu de elí, senon que amostra o infruxo
da terra irmá nos que van traballar a ela e
que tran a lembranza do que máis de novedade atoparon alá. De feito, esta cantiga foi improvisada dediante de nós coma
remate de uns reises.
275
Variante da cantiga 739.
276
No cancioeiro portugués atópase
esta coadra:
Duas coisas há no mundo
que eu não posso entender:
os padres ir p’ro inferno
e os surgiões morrer.
277
Esta cantiga pode ser unha adiviña,
mais tamén podería ser un anaco de un
desafío semellante ao das cantigas 2483
e 2557 a, b. Vid. nota 851.
278
En Asturias:
Dúermete, el mi neñu,
dúermete, el mi sol,
dúermete, pedazos
de mi corazón.
Diversas variantes abondan no cancioeiro de toda a Península.

O

809

Durme meu meniño,
que ven o raposo
e vaite levar
se te pós fastidioso.
818

Do poleiro, unha galiña,
do fumeiro, un salchichón;
viño verde, viño verde,
veña acá un trambullón.274
810

Durme, meu solciño, durme,
pra que eu poida traballar;
teño que lavalos panos,
peneirar e amasar.
819

Dorme o meniño no berce
sen saber o que será;
botamos as nosas contas
e outras Dios botará.
811

Dúrmete, meu neno, durme
que eu teño que faguere:
ir por unha ola de auga,
pór as fabas a cocere.
820

Dos Chaus a Facós
todo é parola;
elí está tocando
o gaiteiro a viola.

Dúrmete, meu neno,
dúrmete, meu benhe,
dúrmete, meu neno,
teño que cocere.

812

821

Do teu curazón ao meu
hai unha longa cadea
toda chea de sospiros,
toda de sospiros chea.275
813

Dúrmete, meu neno,
dúrmete, meu sol,
dúrmete, cachiño
do meu curazón.278
822

Dúas cousas hai no mundo
que nonas podo entender:
ser crego e ir ao inferno,
ser ceruxano e morrer.276
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Dúrmete, meu neno,
que te vou deitar
que a túa naiciña
ten que ir traballar.
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823

Dúrmete, meu neno,
que ven o tourón,
e come ao meniño
do meu curazón.
824

Durme tú ben, meu meniño,
que teu pai vai no mercado;
hache de traguelas roscas
i un tiroliro furado.
825

Durme tú, meu pequeniño,
que o teu pai está a chegar;
vállame a Virxe querida,
pra que eu querería casar!
826

Durme tú, meu pequeniño,
que o teu pai está a chegar;
xa vendes, nenas solteiras,
pra istes traballos casar!
827

Ehí che mando o curazón
pechadiño con tres chaves;
ábreo e mítete dentro
que tú soíño ben caibes.
828

Ehí vai Luisa de Guinio,
corre coma unha cadela,
buscalos dentes do burro
pra faguer unha peineta.
829

Ehí vai o gaiteiro,
deixalo pasar,
que vai tocala gaita
coa ronda do lugar.279
830

Ehí vai o gaiteiro,
meniñas, beillai
i esí que non toque,
meniñas, cantai.
831

Ehí vai o tío Xermán
coas súas pernas trabancas:
vai buscalas ferraduras
pra ferralas súas chancas.
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832

Eih, señores ripadores,
chegados á ramallosa,
polas trazas que vou vendo
non vai hoxe o liño á poza.280
833

Eiquí nesta rúa hai,
eiquí nesta rúa é;
eiquí teño os meus amores,
eiquí fago fincapé.281
834

Eiquí tes meu curazón,
podes faguelo pedazos,
pero cunha condición:
que hei de morrer nos teus brazos.282
835

—Eiquí ven o Cipigueira,
o pai dos sete rapaces.
—I aínda non veñen todos,
senón os que son capaces.283
836

—Eiqui veño a que me pagues
todo meu tempo perdido;
xa che non falo das solas
que por tí teño rompido.
—Se rompeches moitas solas
merca unhas alparagatas,
que bos mozos coma tí
xa levaron calabazas.
837

Ela quer, ela quer i ela quer
que lle faga un refaixo;
ela quer, ela quer i ela quer
que llo cosa por baixo.
838

Ela quer, ela quer i ela quer
que lle faga un vestido;
ela quer, ela quer i ela quer
que llo cosa sen fío.
839

Enamorar enamoreime
alá no lugar das Ribas;
a rapaza non me quere,
dime que busque outra vida.

73

«A ronda do lugar», é decer, os mozos
que na compaña do gaiteiro van cortexalas mozas; o gaiteiro fai o són praos seus
cantos; cando non teñen gaiteiro, acompáñanse iles mesmos co birimbau. Vid.
nota 103.
280
O liño, despois de arrigado, ponse en
feixes que logo se levan a unha poza na
que se teñen mergullados durante algún
tempo. Cando remata a arriga e namentras se enfeixa, mozas e mozos baillan
e troulan nas herdades en que se o liño
criou. Vid. nota 544.
281
De dous xeitos se pode interpretar
esta cantiga según fagamos rematar o pirmeiro verso, xa que a derradeira verba
do mesmo pode ser Eiquí nesta rua hai
ou ben Eiquí nesta rua, ai. Consultado
o caso co ilustre poeta e filólogo Fermín
Bouza Brey, dame unha interpretación,
que é tamén a miña, decindo en col da
cantiga o seguinte. Despois de se incrinar
pola pirmeira forma, engade: «Fúndome
en que esta versión dá máis intrés, engado e misterio á cantiga, e, por tanto,
faina máis poética, porque hastra o terceiro verso non se desentrana o que é o
que hai. Agora ben, pra saber a intenzón
do pobo no abonda con recollela, senon
que debemos ouvila cantar pra ouservar
se ise hai é un ai de solpresa despois da
búsqueda da rua en que vive o amor de
quén canta, xa que de calquera dos dous
xeitos é un exemprar fermoso do noso
cantigueiro popular. Hastra socede que
se descobre nela certo ár antigo, porque
o paralelismo dos dous pirmeiros versos
leva a pensar se o tempo do verbo ser que
aparez no segundo verso (é) debe interpretarse coma do verbo estar». Recollida
por min no ano 1930, ouvina recitada e
nona ouvín cantar; de ehí a dificultade da
súa interpretación.
282
Vid. nota 464.
283
O Cipigueira foi un fistor de estas terras que viviu no século xix.
279
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840

Enamorar enamoreime
de unha blanca colorada;
é tan bonita e feitiña
coma unha rosa encarnada.
841

Encarnación do maestro,
esterco do meu curral,
heite de levar á feira
e venderte por un real.
842

En Facós hai boas mozas
e na Vila gana de elas
e nas Quintas pernas tortas
que non hai quen case coelas.
843

En Facós hai boas mozas
e na Vila gana de elas,
en Santa Baia cañotas
que non hai quen case coelas.
844

En Galicia me quixera,
xa non quero estar eiquí
que non hai amores firmes
como os que se dán elí.
A sartén ou cazola úsase coma istrumento pra improvisar as músecas nos
fiadeiros, deluvas, etc. Bátese a compás
cunha chave e acompáñase moitas veces
cos ferriños, praos que serven as trébedes dependuradas de unha baraza e baténdolles cun ferro calquera. Na nosa
cantiga pasa ao revés de unha de Arousa,
anque nesta non dí cal é o istrumento:
Xa non ten ferriños,
ferriños non ten,
xa non ten ferriños,
xa non toca ben.
285
Anque oficialmente figura esta parroquia co nome de Venceás, o certo é
que os indíxenas chámanlle Véncias.
286
Vid. cantigas 842 e 843.
287
En Castela atópase unha semellante:
A una piedra de la calle
le conté yo mi dolor.
¡Mira tú qué le diría
que la piedra se partió!
288
Santa Cristiña é a padroeira de
Montelongo e a sua eirexa atópase antre
os dous lugares aludidos na cantiga.
289
Vid. nota 42. De todos xeitos parez
traducida do castelán.
284

845

En Lubeira estase ben
se non foran catro lengoas
que marmuran por envexa
das coitadiñas das nenas.
846

En morrendo unha naiciña
coela vaise o firme amor,
pois o querer dos amantes
canto máis lonxe, millor.
847

En morrendo unha naiciña
xa non hai o firme amor,
pois o querer dos amantes
solo dá pena e delor.
848

E non ten, non ten,
e non ten ferriños
a miña sartén;
e non ten, non ten,
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e non ten ferriños
e mais toca ben.284
849

En Queguas canta o cuco,
en Vilar a cabra vella,
en Véncias cantan os anxos,
que é a flor da nosa terra.285
850

En Quintela hai boas mozas
e no Pazo nada de elas,
en Santa Baia carnochas,
ninguén quer cargar con elas.286
851

En segredo a unha pedra
fun contar os meus coidados
e tanta cousa lle dixen
que se fendéu en bocados.287
852

Entrai ben de vagariño,
non vaiandes topexar,
que está durmindo o meniño,
non mo fagandes chorar.
853

Entre bicos e cantigas
hei de durmir ao meu neno;
faréi namentra o traballo
que por faguer inda teño.
854

Entrén pola casa adentro
e todo me escurecía
e solo me deu a mau
a zorra da túa tía.
855

Entre Souto i a Nogueira
hai unha polida dama:
se queres saber quén é
Santa Cristina se chama.288
856

En Valencia me perdín
no medio dos olivares
precurando unha morena,
Rosiña de los rosales.289
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857

866

En Véncias cantan os galos
i as pitas na ferreiría;
esgarreai e botai,
que eiquí non hai porcaría.

Eres ouro e non relumbras,
eres pemento e non queimas,
eres ún e pintas outro
cando conmigo conversas.

858

E que toque o gaiteiro
e que volva a tocar,
e que toque o gaiteiro
que queremos beillar.
859

E rabeas pola peneira
e rabeas por peneirar
e rabeas por ter amores
e rabeas por te casar.

863

Eres blanca como un pote,
negra como a parrumeira;
se pola noite non campas
de día no-hai quen te queira.
864

Eres mil demos te leven,
cinco mil carguen contigo;
se tiñas amor por outro,
pra qué falaches conmigo?
865

Eres negra como un pote
e alta como un lareiro;
aparta de min, morena,
casar contigo non quero.
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868

869

862

M

Eres unha bababana,
falta de conocemento;
pensas que todos te queren
i engánate o pensamento.
Eres unha flor de ourente
como a quer o meu deseo;
eres unha estrela blanca
que veu caída do ceo.

Eres blanca como o leite,
colorada como o trigo;
se te non levan de noite
de día non tes perigo.

Í

867

860

861

L

Eres Serafín sen fin,
és caravel encarnado,
eres a flor da pasión
i eu son o apasionado.

Eres alta coma un ovo,
redonda coma unha noz,
blanca coma o chiculate,
buenas noches nos dé Dios! 290
Eres a sota de bastos,
ben che se pode chamar;
eres fácil en querer,
moito máis en olvidar.

A

870

Eres unha i eres duas
i eres tres i eres cincoenta
i eres unha catedral
onde todo o mundo entra.
871

Ergue ese chapeu arriba
que che quero velos ollos:
quéroche adiviñar niles
cómo vas de amores novos.291
872

Esa lengoa que me insulta
pega como o almidón;
quen non queira que o marmuren
que non dé a ocasión.
873

—Esas túas maus tan blancas
todas cubertas de anillos
son as que me fan andar
de noite polos camiños.
—Elas moi blancas non son
nin tampouco ten anillos;
agora veño saber
que foron ises desvíos.292

75

Vid. nota 42.
Variantes de iste tema atópanse en
diversas localidades; esí, en Murcia:
Yo no quiero sombrero
de ala muy grande
por si el ala me quita
ver tu semblante.
En Asturias:
Esa tu boina, majo,
tate bien, cálesla mucho;
lo moreno de tu cara
no lo puedo ver a gusto.
Semellantes a estas hainas en Extre
madura, Castela, etc. No Minho portugués cantan:
Ergue-me o chapeu p’ra cima,
não mo tragas derrubado;
quero ver nesse teu rostro
se és solteiro ou casado.
E tamén:
Ergam-m’o chapeu prà cima,
não m’o traga derrubado,
qu’eu quero ver, a meu gosto,
essa carinha d’um cravo.
292
Trátase, sen dúbida, de un anaco de
parrafeo.
290
291
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Espellos son os teus ollos
e niles eu ben me vexo;
anque te mates, prendiña,
eu a tí xamáis te deixo.
Espíate, miña roca,
e carrégate, meu fuso,
que o fiadiño delgado
vai coma o troncho do fuso.
885

Escribinche un dia unha carta
e tu non ma contestaches;
agora casei con outra,
ise é o pago que levaches.
877

Esquirbírache unha carta
se ti souberas leér,
mais non quero que outro saiba
canto é o meu querer.
886

Escribinche unha carta,
era de letra bermella:
faite conta que ise era
o sangue das miñas veas.293
878

Esta casa está faiada,
faiadiña de loureiro;
que por moitos anos vivan
os señores que están dentro.
887

Escribíronme unha carta,
nas alas de un paxariño;
quén che me dera saber
quén me ten tanto cariño 294!
879

Esta casa está faiada,
faiadiña de papel;
que por moitos anos vivan
o home e máila muller.
888

E se bebín, se bebín polo xerro,
e se bebín, se bebín figuen ben;
e se bebín, se bebín polo xerro
era de noite, non me viu ninguén.
880

Ésta casa que eiquí está
por fora pínganlle as beiras
e por dentro se paseia
a flor das mozas solteiras.296
889

E se vas á erba
heiche de ir erguer,
dareiche un abrazo,
Muruxiña do meu querer.

Compárese coa cantiga 666.
Variante da cantiga 734.
295
Parez tratarse de un anaco de unha
composición máis longa, cecais de un parrafeo.
296
Esta cantiga e a anterior entóanse ao
rematar os reises pra pedir o aguinaldo.
Teñen paralelos en todolos cancioeiros.
Vid. cantiga 195.

R

884

Escribíi, señores,
en papel blanco,
que lle morreu o burro
ó tio Manuel do Campo.

294

E

883

Escopeta discutín,
hasta o martes daprendín;
con soedades de verte
unha carta che escribín.

293

F

Estando na miña cama
deitada co meu rapaz
unha pulga deulle un couce
e tirouno tras do arcaz.

881

890

Eso de andar de parranda,
eso de parrandear,
eso de andar de parranda
para min vaise acabar.

Estamos na miña cama
deitadiño coma un home,
que lle importará a ninguén
que me rañe onde me come?

882

891

Eso eu non cho merezo,
esas aciós non se fan;
hasma de pagar, treidora,
téñoche o cobro na mau.295

76

Esta nena ten soniño,
ten soniño e mais non dorme;
dúrmete, meniña, durme,
que te vai levar un home.
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892

Esta noite á meida noite
ouvín tocar o clarín:
eran os anxos do ceo
que viñan acá por min.
893

Esta noite e maila outra
e maila outra pasada
abalei unha pereira
que nunca fora abalada.297
894

Esta noite, esta noite,
esta mañana,
antes de erguerme
estaba na cama.298
895

Esta noite hei de ir alá,
meniña, non teñas medo:
déixame a porta atrancada
cunha palla de centeo.
896

Esta noite hei de ir de ronda,
esta noite hei de rondar;
o que ten fillas que as garde,
que non llas hei de ir gardar.
897

Esta noite no muiño
ha de haber o que ha de haber:
as telliñas do tellado
han de ir ó rio beber.
898

Esta noite, queridiña,
nin chove nin fai luar;
esta noite, queridiña,
non tes disculpa que dar.298-bis
899

Esta noite vai chover
que leva circo a lua;
queira Dios non chovan paus
nas costelas de algunha.299
900

Esta noite virei tarde
porque se o burro perdeu:
cando oias pasos de burro
asómate, que son eu.300
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901

Esta noite vou ás mozas,
esta noite hei de ir a elas;
o que ten fillas que as garde,
que eu non hei de gardar de elas.301
902

Esta noite vou ás mozas,
esta noite vou a elas;
auga que vai rio abaixo
arriba non ha volver.302
903

Esta noite vou de ronda,
meniña, so por te ver;
auga que vai rio abaixo
arriba non ha volver.
904

Estas letras que che escribo
por saber da tua saude;
pídoche que non me esquezas
por María e por Jesuse.
905

Estas letras que che escribo
pra que saibas meu querer,
que desexando estou xempre,
desexando de te ver.
906

Estate quedo,
non seas enredo;
anque esto che digo,
brinca conmigo.
907

Este ano hai moito liño,
esta ano hai moita aresta;
os mociños que hai agora
cheiran a mexo que apestan.
908

Este meniño
é o meu filliño,
por eso lle dou
tantos biquiños;
vai a dormire
o meu pequeniño
e coile están
todolos anxiños.
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297
Moi espallada por toda a Galiza, ten
en Muros esta forma:
Esta noite e maila outra
e máis a que xa pasou,
miña pereiriña nova,
quén vola rama cortou?
En S. Simão de Novais atopamos unha
semellante:
Eu vou por aqui acima
como quem não vai a nada,
abanar uma pereira
que nunca foi abanada.
En Monte Córdova:
Vou-me por aqui abaixo
como quem não vai a nada:
abanar uma p’reirinha
que nunca foi abanada.
E ainda en Arouca:
Eu hei-d’ir ao São João,
mais além uma passada
abanar uma p’reirinha
que nunca foi abanada.
298
Vid. nota 42.
298-bis
Vid. Cant.1154.
299
En Castela haina tamén, de onde seguramente foi traducida a nosa:
Esta noche va a llover
que lleva circo la luna;
quiera Dios no llueva palos
en las costillas de alguna.
300
Atópase idéntica en Castela:
Esta noche vendré tarde
porque el burro se perdió;
si oyes pasos de burro,
asómate, que soy yo.
301
Variante da cantiga 896.
302
Vid. nota 269.
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Esteliña mariñeira,
compañeiriña da lua,
o dia que te non vexo
non vexo cousa ningunha.
919

Estou a pasar o rio,
estou a nono pasar,
estou a tomar amores,
estou a nonos tomar.

—Estreliña mariñeira,
onde telo teu descanso?
—Teño á beira do mar
ou no fondo de un barranco.305

911

920

Estou no alto castelo
que ergueu a miña conciencia;
anque marmuren de min
teño de sobra paciencia.

Estudante que estudías
no libro da mala lei:
se tu sabes picardías
eu tamén algunhas sei.

912

921

Estou rouca, estou rouca,
de unha mazá que comín;
estou rouca, estou rouca,
estou rouca, enrouquecín.

És un botado pra diante,
pero tu a min non mo dás,
que nunca che é ún menos
que cando pensa que é máis.

913

922

Estou rouco, estou rouco,
estou rouco, enrouquecín;
estou rouco, estou rouco,
de unha mazá que comín.
914

Eu a Lubeira non vou,
que se vou párome moito;
unha fala prende a outra,
fala de amor prende pronto.
923

Estou rouco, estou rouco,
se estou rouco é do peito;
se me morrer esta noite
morrerei por teu respeito.
915
Parez tomada do portugués, xa que
somentes é correcta a rima nesta lingoa.
304
A Estrela mariñeira é o planeta
Venus, guía dos viaxeiros; a ela invocan
en Asturias:
¡Santa María!
En el mar hay una estrella
que a los marineros guía.
305
Pode indicar esta cantiga a posta da
estrela na terra ou no mar, asegún se vexa
dende a costa ou dende o interior. Praos
mariñáns, certamente, a Estrela mariñeira escóndese no mar e praos campesiños
no fondo das corgas que pechan o seu
horizonte. Elo lévanos a matinar no carro
do sol, tirado por cabalos unha vegadas e
por ciños outras...
306
Vid. nota 78.

F

918

Este neno ten soniño
e mais non quere dormir;
durme, meu meniño, durme,
que a fada ven por ti.

303

O

Eu amores tiña trece
e xa me faltaron doce
e pra ún que me quedaba
dime que me non conoce.306
924

Estreliña do alto ceo,
dame de esa claridá;
foise o dia, foise a noite,
foise a miña mocedá.
916

Eu amor e tu amor,
cal de nós será máis firme?
Eu, como o sol, a buscarte;
tu, como a soma, a fuxirme.
925

Estreliña encantadora,
roubadora dos meus maes,
quíxenme casar contigo,
non me deixaron teu pais.303
917

Eu andiven toda a vida
tras de unha costureiriña
i en cabo quedei sen ela
como a agulla sen a liña.
926

Esteliña mariñeira,
compañeiriña da lua,
alúmbrame a min, amante,
que vou pola rua escura.304

78

Eu arrimeime ó loureiro
pensando que era calado:
loureiro langoreteiro,
todo o tras avergoñado.
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927

Eu ben cho dixen, Maruxa,
cen veces cho teño dito:
quérote polos quereres,
como as nais ós seus roliños.307
928

Eu ben cho dixen, meniña,
eu ben te desenganei:
díxenche que era casado
i agora, que che farei?
929

Eu ben cho dixen, meniña,
que non foras a Santiago,
que te habías de asustar
de ver o Santo a cabalo.308
930

Eu ben vin, birimbín,
estalo moucho, laroucho,
dacabalo, larendo, darredor,
coa escopeta, lareta,
debaixo do brazo, larazo,
daprendendo, larendo,
a cazador.
931

Eu ben vín estalo cuco
por debaixo de un loureiro;
eu non me caso contigo,
demonio de lacaceiro.
932

Eu ben vín estalo melro
dende salgueiro en salgueiro,
casa eiquí, casa aculá,
o melro xempre solteiro.
933

En ben vín estalo moucho
de rodillas nun penedo;
anque remelelos ollos
a ti non che teño medo.
934

Eu ben vin estalo moucho
por riba de un prexigueiro
cunha subela na mau
daprendendo a zapateiro.309
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935

Eu ben vín nacelo sol
con campaniñas de plata;
ben tola é a meniña
que por amores se mata.
936

Eu cantar, cantaba ben
e tiña moi linda voz;
eu non sei quén ma levou
desque me arrimei a vós.
937

Eu cantar, canto moi mal
e beillar, ainda pior;
se é por tocalo pandeiro
outrolo tocan millor.
938

Eu cantar quería cantar,
pero sen premio non presta;
dámo tu, miña ruliña,
dándome un bico na testa.
939

Eu cantar quero cantar,
pero a voz non me sai,
non teño forzas ningunhas
desque morreu miña nai.
940

Eu casar ben me casaba,
recelar beno recelo;
eso de andar perguntando
onde se vende o centeo 310!
941

Eu casar quería casar
mais non atopo con quén;
quero muller bonitiña
e que traballe moi ben.
942

Eu casar quixera casar,
ben che me valeu a pena;
agora, queira ou non queira,
hei de sofrila condena.
943

Eu casar quixen casar
i esí mal non se estaría
se non fosen os filliños
que fan rabear todo o dia.

79

Vid. nota 192.
Vid. nota cantiga 445.
309
Na mesma Galiza atopamos esta variante, procedente de Fontefría:
Eu ben vín estar o cuco
na pola de un castiñeiro
cunha subela na mau
aprendendo a zapateiro.
310
En Muros (Cruña) dín:
Eu casar ben me casaba,
pero témolle ó que temo
que é andar cun saco ás costas:
—Por eiquí venden centeo?
307
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Valladares recolle esta versión:
Namoreime de ti, nena,
ô ver que cantabas ben;
agora morro de fame,
que o cantar non me mantén.
312
Nas ribeiras do Tea e en Muros comenzan esí esta mesma cantiga:
Eu caseime no Araño
coa filla do Arañón
. . . . . . . . . .
313
En Viana do Castelo atópase esta variante:
Casei-me com uma velha
por causa da filharada;
vai o diabo da velha
tuvo três duma ninhada.
No Minho:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
olha o diabo da velha
teve dez de uma ninhada.
314
Esta cantiga e a seguinte atopámolas
tamén en Portugal (Viana do Castelo):
Eu casei-me por um ano
para vêr a vida que era;
o ano vai acabado,
solteirinha quem me dera.
Eu casei-me por um dia
pra ver a vida que tinha;
o dia vai acabando,
quem me dera solteirinha.
É intresante unha versión de Arousa, na
que se invirte o sexo do cantor:
Un mariñeiro me dixo
se me quería casar.
Eu díxenlle —Mariñeiro,
outro ano e nada máis.
315
En Viana do Castelo:
Eu casei-me, aconcheguei-me,
troquei prata pelo cobre;
troquei minha liberdade
por moeda que não corre.
316
Vid. cantiga 948.
317
Intercalada por Rosalía nunha sua
poesía (C. G., xxix):
El e mais eu
i a comadre de abaixo
hemos de ter
que alargar o refaixo.
318
Vid. nota 22. O trabalingoas con que
comenza esta cantiga, e as 957 e 959, lembra outros semellantes en diversos cancioeiros populares. Esí atopámos en Cáceres:
Arrojóme la portuguesilla
naranjillas de su naranjal;
arrojómelas y arrojéselas
y volviómelas a arrojar.
Do século xvi ainda se lembra esta de
Castela:
Arrojóme las naranjitas
311
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953

Eu caseime cunha moza
porque ela cantaba ben
i agora morro de fame
que o cantar non nos mantén.311
945

Eu donde estou ben vexo
os campos a verdegar;
tamén vexo os meus amores
e non lles podo falar.
954

Eu caseime cunha mena
das montañas de León;
ela bonita non era,
probe sí, honrada non.312
946

Eu e máis tu
i a comadre de baixo
hemos de ter
que alargalo refaixo.317
955

Eu caseime cunha vella
por causa da fillarada
i agora o demo da vella
trougo dez de unha niñada.313
947

Eu e máis tu
i a comadre de riba
hemos de ter
que acurtala barriga.
956

Eu caseime cunha vella
porque tiña moito gado:
o gado foise morrendo
i a vella foime quedando.
948

Eu emborrachar, emborrachar, emborracheime
e non me puden desemborrachar;
eu emborrachar, emborrachar, emborracheime,
emborracheime na beira do mar.318
957

Eu caseime duas veces,
agora xa estou viudo;
cásate conmigo, nena,
porque solo non aturo.
949

Eu enamorar, enamorar, enamoreime
e non me puden desenamorar;
eu enamorar, enamorar, enamoreime,
enamoreime na beira do mar.319
958

Eu caseime por un ano
por ver a vida que era;
o ano xa vai pasando,
solteiriño quén me dera.314
950

Eu en donde estou ben vexo
ollos que me están matando;
que contas darán a Dios
das penas que me están dando! 320
959

Eu caseime por un ano
por ver a vida que tiña;
o ano xa vai pasado,
quén solteiriño se vira!

Eu enfariñar, enfariñar, enfariñeime,
e non me puden desenfariñar;
eu enfariñar, enfariñar, enfariñeime,
enfariñeime na beira do mar.

951

960

Eu caseime, trompiqueime,
dei o ouro polo cobre,
dei a miña mocidade
por moeda que non corre.315

Eu esquirbinche unha carta,
era de noite e non vía:
se che leva algunha falta,
desemula, prenda miña.

952

961

Eu caseime unha vez,
agora volvo a casare
e casarei a terceira
se é que chego a enviudare.316

En esquirbinche unha carta
na ala de unha paloma:
lévalle moitas lembranzas
ás mozas de Santa Comba.
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962

971

Eu esquirbinche unha carta
na ala de unha perdiz
e mandáballe lembranzas
ás mozas de Zabariz.

Eu hei de ir, eu hei de vir
hasta que te hei de levar
mais o que che sei decir
é que eiquí non te hei deixar.

963

Eu esquirbinche unha carta
nas alas de unha perdiz
que tu non has de negar
que és mozo de Zabariz.
964

Eu esquirbinche unha carta
toda con letras azules;
eiquí estou ás tuas ordes,
non che me vou pra ningures.
965

Eu fun á erba ó prado,
deixei o xugo na presa,
deixei a tua conversa,
deixeina e mais non me pesa.
966

Eu fun canario do rei
e fuxínlle da gaiola
i agora son pintasilvo
dos freixos de Vilanova.321
967

Eu fun onte de ramboia
cun pau de oliveira brava;
o que che gasto nas solas
tamén cho forro nas mantas.322
968

Eu hei de botar un ai!
que ha de chegar a Castilla
pra que digan meus amores:
«Aquil ai!, de onde viría».323

972

Eu hei de ir, eu hei de vir
hasta que te hei de levar
mais ou tu has de ser miña
ou máis falas no-has levar.
973

Eu hei de ir, eu hei de vir
hei de vir, hei de tornar;
eu hei de ir, eu hei de vir
hasta que te hei de levar.
974

Eu hei de subir ó ceo
por un cordonciño de ouro;
teño de levar conmigo
ó Niño Xesús que adoro.
975

Eu hei de subir ó ceo
por unha cinta bermella;
teño de levar conmigo
á Señora da Peneda.
976

Eu hei de subir ó ceo
por unha cinta de lá;
teño de levar conmigo
á Señora de Anamán.
977

Eu heime de ir ó Xurés
con estas miñas amigas;
habemos botar un neto
i habemos mercar sardiñas.324

969

978

Eu hei de casar con Cristo,
con Cristo hei de casar;
nin Cristo ha de morrer
nin eu hei de enviudar.

Eu heite de amar por arte,
ningueno ha de saber:
con todos hei de falar,
so a ti che hei de querer.

970

Eu hei de ir, eu hei de vir
hasta que te hei de levar
e desque nas maus che teña
mala vida che hei de dar.

979

Eu iste ano non me caso,
iste ano nin pró que ven,
que me quero axudar
da mocidade moi ben.
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con las ramas del blanco azahar;
arrojómelas y arrojéselas
y volviómelas a arrojar.
E no século xvii:
Arrojóme las mançanitas
por encima del mançanar;
arrojómelas y arrojéselas
y tornómelas a arrojar.
E dí tamén un anónimo do século xvi:
Arroxoume la portuguesiña
naranxiñas do seu naranxal;
arroxóumelas e arroxéiselas
e volviómelas a arroxar.
En Asturias hai tamén un trabalingoas
parecido, co mesmo ritmo, niste caso,
que o noso:
Enguedeyeme mas enguedeyeme,
enguedeyeme n-aquel bardial;
enguedeyeme con una de quince,
nunca me pude desenguedeyar.
En Aragón óuvese esta cantiga popular:
Cojedme las manzanetillas
debajo del manzanetar,
cojédmelas y arrojádmelas
y volvédmelas a tirar.
Seguindo iste xeito de cantigas do pobo,
dí Tirso de Molina (Antona García):
Yo como la ví burlar,
las manos le así y beséselas;
y arruñómelas y arruñéselas
y tornómelas a arruñar.
Vid. cantiga 1451.
319
Idéntica en Vilagarcía e seguramente
noutras terras da beiramar.
320
Semellante a unha portuguesa:
Dende onde estou bem vejo
olhos que me estais matando;
matai-me de vagarinho
que quero morrer penando.
321
É curiosa a forma en que aparez en
Portugal (Celorico de Basto) unha variante de esta cantiga:
Já fui canário do rei,
já lhe cantei na gaiola;
agora sou pintassilgo
destas meninas de agora.
322
Hainas semellantes en Portugal. Vid.
nota 104.
323
Atópase unha variante de ela nas terras do Minho portugués:
Quem me dera dar um ai
que se ouvisse no Pará,
que dissesse o meu amor:
Aquel ai, donde virá?
324
Alude á festa da Nosa Señora do
Xurés, que se celebra o dia 8 de seitura.
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325
Tema moi coñecido, semellante ao
da cantiga seguinte. O aliviar as penas
alleas ou propias por meio do canto é
corrente en todolos cancioeiros, tanto
populares coma cultos. En Castela din:
Quien canta su mal espanta
y aquel que llora lo aumenta;
yo canto por divertir
penillas que me atormentan.
E tamén:
El que me oyera cantar
pensará que estoy alegre;
soy como el pajarito
que canta cuando se muere.
En Aragón:
No os estra ñe que yo cante
sufriendo esta pena amarga,
pues aunque canten los labios
llora en silencio mi alma.
Aparte de algunhas variantes na mesma
Galiza, atopamos en Portugal:
Eu não canto por cantar
nem por ser a cantadeira;
canto por aliviar
quem levo à minha beira.
—•—
Quem me a mim ouvir cantar
cuidará que estou alegre;
tenho o coração mais negro
que a tinta com que se escreve.
—•—
Eu não canto por cantar,
nem por bem cantar o digo;
eu canto por espalhar
paixões que trago comigo.
M. Torner (Lírica hispánica) sinala paralelos en América e tamén na poesía culta.
326
En Portugal (Minho) óuvese:
Quem canta seu mal espanta,
quem chora seu mal aumenta;
eu canto pra disfraçar
êste mal que me atormenta.
Semellante na Arxentina:
Yo no canto por cantar
ni por tener buena voz,
yo canto para sacar
las penas del corazón.
327
Distínguense os entrimeños pola influencia do portugués no seu léisico e no
seu acento, que lles dá un xeito especial
de fala.
328
Traducida do castelán, onde atopamos:
No sé qué tienen las flores,
las flores del camposanto,
que cuando las mueve el viento
parece que están llorando.
Vid. nota 232.
329
Procede de Portugal, onde atopamos
estas variantes:
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989

Eu mal non quero a ninguén
e malicia nona teño:
quero cobralo que é meu
e non pagalo que debo.
981

Eu non sei que cara tes
que a todos mozos namoras;
cada vez que vas á misa,
cantos curazós tu roubas!
990

Eu non canto por cantar
nin por gana que lle teña;
canto por aliviar
as penas de quenas teña.325
982

Eu non sei que me figueches
coise teu doce mirar;
eu non sei que me figueches
que te non podo olvidar.
991

Eu non canto por cantar
nin por ganas que che teña;
canto por dar alegría
ó curazón que ten pena.326
983

Eu non sei que quer decer
o burro de Xancebás;
eu na miña cama deixo
deitado un lindo rapaz.
992

Eu non falo castellano,
galego nin portugués:
falo entremesellano,
que participa dos tres.327
984

Eu non sei que teñen, nai,
as flores do camposanto,
que cando as move o aire
tristes se quedan, chorando.328
993

Eu non me quero casar,
nesa parvada non caio,
que todalas que cairon
dín que ten cruz e calvario.
985

Eu non teño pai nin nai
nin muller que por min chore;
véxome solo no mundo,
Noso Señor me console!
994

Eu non quero mal a naide
nin que me queiran a min;
quero vivir entre flores,
hoxe eiquí, mañá elí.
986

Eu non te quero,
xa teño dito,
que quero a outro
máis salado e máis bonito.329
995

Eu non quero ver tristezas,
quero o sol á miña beira;
onda a sombra o pan non crece
nin dá rosas a roseira.
987

Eu non sei o que me deches
que te non podo olvidar:
de dia no pensamento
e de noite no soñar.
988

Eu non sei que andar tu tes
que a todo o mundo namoras;
cando sales de paseio
moitos curazós tu roubas!

82

Eu non vou, non vou,
eu non vou alá,
á casa do cura,
que me quererá?
Que me quererá?
Que me ha de querer?
Morreulle a criada,
quérema vender.
996

Eu non vou, non vou,
eu non vou alá,
á casa do cura,
que me quererá?
Que me quererá?
Que me ha de querer?
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Morreulle unha vaca,
quérema vender.
997

Eu pasei o camposanto
á medianoite unha hora;
unha voz me respondeu:
o teu amor xa morreu,
por que choras tu agora?
998

Eu pasei por Vileriño,
por Vileriño cantando;
as mozas de Vileriño
quedan no rio lavando.330
999

Eu pedinlle leite á vaca
i a vaca pediume erba,
eu pedinlle erba ó campo
i o campo pediume a rega.
1000

Eu pedinllo a unha nena
no portairo de un lameiro;
respondeume a picarona:
«Casarémonos pirmeiro».
1001

Eu querer quéroche ben
e tu saber beno sabes,
mais anque che quero ben
non quero que tu te alaudes.
1002

Eu querer quéroche ben,
outra duda nona hai;
casarme contigo, non,
que me rifa tua nai.
1003

Eu querer quérote ben,
nono dou a declarar,
que che non quero dar pena
nin ó mundo que falar.331
1004

Eu queríame casar
e meu pai non me deixou;
agora vou de soldado,
boa muller me buscou! 332
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1005

Eu queríame casar
e quería dormir só;
agora non pode ser
que xa a liña deu o nó.333
1006

Eu queríame casar,
mais que sea cun rapaz
que traia sombreiro blanco
con perendengues atrás.
1007

Eu queríame casar,
miña nai dime que é cedo;
ela, como está casada,
non sabe a falta que teño.
1008

Eu quero o que tu quixeres,
eu penso o que tu pensares,
eu fago o que tu figueres,
eu amo o que tu amares.
1009

Eu quero un mozo que sea
forte coma un castiñeiro,
que sea bo baillador,
saiba tocalo pandeiro.
1010

Eu quixera non sentir,
quixera non ter doóres,
quixera ser como a xente
que nada sabe de amores.
1011

Eu se canto é por cantar,
que ganas non teño, non;
canto por ver se lle quito
a tristura ó curazón.334
1012

Eu se canto, porque canto,
e se rio porque rio,
e se me meto na cama
dínme que perdín o brío.
1013

Eu sei que tu non me queres
e de min te estás bulrando;
ai, non seas esí, home,
non ves que veño chorando?

83

Já não te quero,
já tenho dito:
eu quero a outro
que é mais bonito.
—•—
Já não quero, já não quero,
já não quero, tenho dito,
já não quero o teu amor,
que tenho outro mais bonito.
—•—
Tenho dito que não quero,
que não quero tenho dito;
tenho dito que não quero
outro amor mais bonito.
330
O nome de Vilariño pronúnciase
nesta terra coma Vileriño.
331
Apréciese a sotil distinción antre o
dativo quéroche ben e o acusativo quérote ben de esta cantiga e da anterior.
332
Vid. cantiga 38.
333
«Dar a liña o nó», rematarse o fio,
chegar ao cabo. Semellante a «torcer as
liñas». Vid. nota 271.
334
Vid. cantiga 982.
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Eu teño vintetrés mozos
e contigo vintecatro,
pero os mociños de agora
non valendes nin un coarto.

1015

1024

Eu se quero mozas
teño máis de unha,
pero de esta terra
non quero ningunha.

Eu veño eiquí,
tua nai mandoume:
se queres quedo,
se non queres voume.

1016

1025

Eu son vello e nos meus tempos
había homes e mulleres
i agora solo se atopan
pendangas e máis peleles.
1017

Eu vín, eu vín
na casa da miña abó
un grilo miudiño
xogar ó dominó.
1026

Eu subín á oliveira
e corrín de nó en nó,
que tu falas con quén queres
i eu falo contigo só.
No Minho portugués:
Coração que dois amais
com ele não tenho fé;
não quero amor partido
que o meu enteirinho é.
En Santander óuvese:
Corazones partidos
yo no los quiero
que cuando doy el mío
lo doy entero.
Esta versión pasou tamén á Arxentina.
336
O Limoeiro, vella cadea de Lisboa.
Esta cantiga atópase dabondo no norde
de Portugal.
337
Haina case idéntica en Portugal. En
Asturias atopamos unha semellante:
Cuatro pañolinos tengo,
todos cuatro colorados;
cuatro mozos me cortejan
y tres viven engañados.
Y tres viven engañados;
no hay que lo decir al mundo
que el día que yo me case
yo me contento con uno.
En Portugal:
Eu tenho cinco coletes,
todos cinco bem talhados;
eu tenho cinco amores,
quatro andam enganados.
Vid. nota 78.
338
Trátase de unha cantiga de entroido.
O que fala é o boneco con que se aquil
simboliza. Vid. cantiga 1648.

E

1023

Eu se quero mozas
teño máis de cento,
rapaciñas novas,
todas do meu tempo.

335

F

1018

Eu voume por eiquí embaixo,
eu voume por eiquí enriba
fiando na miña roca,
gobernando a miña vida.
1027

Eu subín ó alcipreste,
subino e baixei de pé;
non quero pan encetado
que o meu enteiriño é.335
1019

Eu voume por eiquí embaixo
fiando na miña roca
por ver se serei capaz
de acabar a mazaroca.
1028

Eu subín ó limoeiro
e dende o medio caín;
o limoeiro é a morte,
eu pra morrer xa nacín.336
1020

Eu xa puxaba pra trás,
eu xa non quería vir;
había festa no pobo
solo por me adivertir.338
1029

Eu subín por unha liña
e baixei por un cordón;
teño un amor en Ganceiros,
non me sai do curazón.
1021

Eu xa vín estalo demo
dacabalo de unha bruxa:
o demo calca que calca,
a bruxa puxa que puxa.
1030

Eu teño cinco xustillos,
todos cinco emballedados;
tamén teño cinco amores,
catro viven enganados.337
1022

Eu xa vín nacelo sol
na punta de un caravel,
xa o vín resplandecer
nos ollos do meu Manoel.
1031

Eu teño na miña horta
o árbol das tecedeiras;
no medio ten unha rama
cuberta de lanzadeiras.

84

Faite conta, Maruxiña,
que anque che me vou pra fora
heime de enteirar moi presto
se me queres ou fas mofa.
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1032

Fai un ano que viñemos,
un ano non é un mes,
fai un ano que viñemos
co pretesto do Xurés.339
1033

Falai baixo, namorados,
que as pedras teñen ouvidos;
amores desemulados
xempre son os máis queridos.
1034

Fan que che botan un sono
no fiadeiro as velliñas:
as larpeiras é pra ver
que fan namentra as mociñas.
1035

Fanse moi homildosiños
os homes pra pretender
e despois, desque se casan,
fan a mofa da muller.
1036

Farruca, do meu xerdín
heiche de dar flor cheirosa
e de ti solo che pido
unha ollada garimosa.
1037

Farruquiño, se te fores
déixame unha cousa tua,
déixame a tua navalla
para cortala verdura.340
1038

Fas ruxir catro cadelas
no bolsillo do chileque;
que has de ter, palafustán,
que tras pantalón con plegue!
1039

Fermosa sen comparanza,
gracias a quén che ma deu;
se ben canta, millor bailla,
churrusqueira a quero eu.
1040

Fía, miña filla, fía,
fía e non pares nunca,
que co diñeiro da lá
hemos mercar unha cunca.
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1041

Fía, miña roca, fía,
fía, miña fiandeira,
fía, miña roca, fía,
quítame de esta canseira.
1042

Fía, miña roca, fía,
fía, miña fiandeira,
toda a noite fía, fía,
o liño que veu da feira.
1043

Foliada de esta noite
mañán ha de ser sonada;
que ela sea ou non sea
xempre será foliada.
1044

Fora casei: adios porta,
portiña do meu quinteiro,
auga do meu saidiño,
soma do meu mazanceiro.
1045

Fuche a Vigo, fuche a Vigo,
fuches e non viches nada:
non viches beillalo sol
nunha mazá colorada.341
1046

Fuches falar mal de min
a quen tanto me quería:
todo canto lle contabas,
todo canto me decía.342
1047

Fun a Braga, fun a Ourense,
tamén fun ó Limoeiro;
non achei millor amigo
que a bulsa do meu diñeiro.343
1048

Fun á fonte beber auga
debaixo de unha pereira
solo por che ver os ollos,
que a sede moita non era.344
1049

Fun á fonte beber auga
nunca tal auga bebera:
déronme unha puñalada
na miña cofia de seda.
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339
Refírese á festa da Nosa Señora do
Xurés, o 8 de seitura.
340
Semellante á cantiga 242.
341
Cantiga coñecidísima en toda a
Galiza, apricada a diversas localidades.
En Portugal (Viana do Castelo) temos:
Tu foste a Vila Verde,
foste lá, não viste nada,
não viste nascer o sol
numa fita encarnada.
342
Semellante á cantiga 663. Tamén en
Portugal cantan:
Fuste dizar mal de mim
a quem tão bem me queria;
contigo tudo compunha,
a mim tudo me dizia.
343
En Viana do Castelo óuvese:
Fui a Braga, fui a Porto,
fui ao Rio de Janeiro;
não achei amor mais firme
do que a saca do dinheiro.
344
En Arouca (Portugal) atópase esta
variante:
Fui à fonte beber água
debaixo de uma enramada
só p’ra ver o meu amore,
qu’a sede não era nada.
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Variante da cantiga 1047.
Según Fermín Bouza Brey, en nota inédita, non se trata propiamente de unha
cantiga, senon de unha «fala de animais»
na que a lavandeira (motacilla alba,
paxaro da neve, costureira, labradora) dí
ao labrego o que ten que faguer pra non
ser un folgazán, isto é, fialo polo inverno,
namentras o paxaro vai e ven, e que ademáis debe faguer no seu cultivo que cada
suco sexa un regueiro pra que estie xempre mollada a pranta. Compre acrarar que
Bouza Brey comenta unha variante que
remata cada suco seu regueiro.
347
«Botar a vaia», desafiar.
348
Iste tipo de humorismo consiste
na serie de disparates que se ligan na
cantiga, e ten mostras dabondo no cancioneiro popular de moitas localidades.
Na Galiza (Muros) cantan:
Indo para Santiago
fun a unha figueira ás noces;
veu o dono da ameixeira:
—Non me roubelos melóns!
En Castela:
Dame de tu parra un higo
y un racimo de tu higuera,
de tu peral una rosa
y del rosal una pera.
—•—
A la puerta de un sordo
cantaba un mudo
y un ciego los miraba
con disimulo.
Y dentro un cojo
bailaba seguidillas
con desahogo.
—•—
Un día cogiendo nueces
vino el ama del peral:
—¿Quién te mandó coger uvas
siendo mío el melonar?
En Cataluña:
Un cego estava mirant
com se cremava una casa;
un mut cridava la gent
i un coixo portava l’aigua.
Na Arxentina:
Dame un racimo de uvas
de tus higueras;
cuando yo plante viñas
te daré brevas.
En Portugal:
Na Serra de São Mamede
estão dois mudos a cantar
e dois ceguihos a verem
e dois moucos a escutar.
—•—
Fui à figueira aos figos,
atraquei-me de limões;
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1050

345

Fun alá embaixo
á aquile xardín
coller unha rosa
que era coma min.

346

veio o dono das ameixas:
— Ó ladrão, deixa os feijões!
—•—
Tenho catarro num dedo,
dôr de barriga num braço,
dôr de dentes num joelho
que me atravessa o cachaço.
—•—
Nos lados de além do rio
tem meu pai um castinheiro;
dá castanhas em abril,
uvas brancas em janeiro.
—•—
Indo pelo mar abaixo,
muito de meu vagarinho,
na borracha levo pão,
nos alforjes levo o viño.
Non faltan mostras diste xogo na poesía culta:
Anoche de madrugada
ya después del mediodía
vi venir en romería
una nave muy cargada:
y un broquel con una espada
en figura de ermitaño
. . . . . . . . . .
		
(Juan del Enzina)
—•—
Asómate a esa vergüenza,
cara de poca ventana,
y dame un jarro de sed
que vengo muerto de agua.
		
(Ambrosio de Cuenca)
—•—
Lá no fundo do Oceano
canta o rouxinol, ufano,
por comover corações;
e os peixes, entre os raminhos,
adejando em torno aos ninhos,
entoam lindas canções.
		
(F. Xavier de Novais)
Como xa dixemos, na Galicia atópase
dabondo iste tema con moitas variantes;
lémbrese a cantiga que comenza:
Vou contar catro mentiras:
polo mar andan as lebres
e polo monte as sardiñas,
. . . . . . . . .
Vid. cantiga 2555. Sendo un tipo de humorismo doado de faguer, non é estrano
que sexan moitas as mostras de paralelos
que se poiderían aportar, mais coidamos
que basta coas sinaladas.
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1051

Fun a Porto, fun a Braga,
tamén fun ó Limoeiro;
nalcontrei millor amigo
que a bulsa do meu diñeiro.345
1052

Fun do mar e vín do mar
i o teu liño sen fiár;
que figueches, calaceiro,
cada ano seu regueiro! 346
1053

Fun ó muiño de baixo
e voltei polo de riba;
o de baixo tiña ferrollo
i o de riba caravilla.
1054

Fun ó San Lorenzo ás Quintas
i á Santa Eufemia a Parada;
as mociñas de Requeixo
son as que botan a vaia.347
1055

Fun ós figos á pereira,
no-atopei senon cireixas,
veu o dono das mazás:
«Deixa quedalas ameixas».348
1056

Fuxe de min, que son probe,
non teñas pena ningunha;
nosa Señora me aparte
a miña sangue da tua.
1057

Galicia, amada Galicia,
terra de lindas colores;
quén te non ama, Galicia,
non sabe o que son amores.
1058

Galicia é a máis fermosa
entre todalas naciós;
en Galicia é donde hai
os máis nobles curazós.
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1059

Galicia, miña terriña,
dona do meu curazón;
quén te non quere, Galicia,
non sabe o que é o amor.349
1060

Garatuxas fan os homes
cando andan a pretender;
raio parta a toda a casta,
leve o demo o seu querer.
1061

Gracias a Dios que atopei
a cestiña das canelas;
a carta do meu amante
faguía choralas pedras.
1062

Gracias a Dios que cheguei
á calle da hermosura
onde se pasea o sol,
as estrelas e a lua.350
1063

Gracias a Dios que cheguei
onde non pensei chegar:
a che dalas boas noites,
pombiña, no teu pombar.
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1067

Había moitos que teimaban,
i eu era o pirmeiro,
que había morrer un burro á sede
o vinteoito de febreiro.
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1069

1070

Hai lágrimas tan amargas
que tan dolorosas son
que envolven nos seus cristales
cachiños do curazón.
1071

Hainas boas, hainas boas,
boas mozas niste lugar:
hainas que cantan e baillan
e que saben traballar.
1072

Hai no lugar unha moza
moi feitiña e colorada;
miña muller a faría
se non fora deslengoada.
1073

Había de ir a Xendive,
mais a Xendive non vou
que se ma caiu a saia
no San Mamede de Grou.351

M

Haichas boas, haichas boas,
haichas boas na ribeira:
hainas de media polaina,
hainas de polaina enteira.

Hai que querelas, Manoel,
non digas que nonhe, Manoel,
que bonitas sonhe, Manoel,
hai que querelas, Manoel.352

1066

Í

1068

1064

1065

L

Hai candiles de dúas luces
i as dúas alumean ben:
eu podo querer a Xan
e máis a Manoel tamén.

Gracias a Dios que viñeches
e te deche a coñecer;
xa pensaban os meus ollos
que ten non volvían ver.
Haber, heiche mandar unha
por detrás do pau de un toxo
e tu non has de negar
que és filla de un piolloso.

A

1074

Hai unha mociña en Grou
con tanto garbo e salero
que cando vai paseando
casque parez un torero.
1075

Hai unha moza na Vila
que solo se fai gabar
e tan xiquera a súa casa
xamáis se pode mirar.
1076

Has de cantar, miña nena,
has de cantar, miña prenda;
canta claro, que eu te entenda,
que che daréi a merenda.

87

Esta cantiga e as dúas anteriores semellan seren semicultas.
350
Unha cantiga castelán, recollida en
Valladolid, dí:
Gracias a Dios que allegamos
al portal de la hermosura,
donde se recrea el sol
las estrellas y la luna.
A nosa parez tradución de esta ou de
outra semellante a ela.
351
O San Mamede de Grou celébrase no
día 7 de agosto.
352
Vid. nota 43.
349
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1086

Hasme de querer, Maruxa,
hasme de querer, meu sol,
hasme de querer, Maruxa,
con todo o teu curazón.
1078

Heiche de dar unha tunda
e máis unha puñalada,
que me quitaches o creto
e mais non gañaches nada.
1087

Hasme de querer, meniña,
hasme de querer como son;
haste de casar conmigo
se baixa a contribución.353
1079

Heiche de ferir, meniña,
cun coitelo o curazón,
pois eu non podo olvidare
aquela grande treición.355
1088

Hasmo de dar, Maruxiña,
hasmo de dar, meu amor,
hasmo de dar, Maruxiña,
sangue do teu curazón.
1080

Heiche de mercar un pano
coma o limón de marelo;
esí rabian as meniñas
porque sólo a tí te quero.
1089

Heiche botar un vestido
da color do avelar
porque deixaches sair
a Rosiña pró curral.
1081

Heiche de tocalas cunchas,
heichas de volver tocar;
anque tú non queiras, nena,
con outra hei de casar.
1090

Heiche dala despedida
como o galo lla dá á pita:
como me eu hei de apartar
de unha cara tan bonita!
1082

Heiche de tocalas cunchas,
miña carrapucheiriña,
heiche de tocalas cunchas
anque sea na cociña.
1091

Heiche de contar un conto,
haste estanguillar coa risa;
ven pra miña beira, nena,
ven loguiño, ven de prisa.
1083

Heiche mercar, miña rula,
una cantariño marelo;
ha de saber todo o mundo
que vivir sen tí non quero.
1092

Heiche de dalo boi blanco
e maila vaca marela
e maila filla máis nova
se te non quer a máis vella.
1084

Heiche de mercar un anelo
con tres pedriñas marelas;
meniña, hei casar contigo
cando teña ben cadelas.
1093

Heiche de dar, queridiña,
unha ducia de alfinetes
pra que vexa toda a xente
que tes moitos perendengues.
1085
353
Vid. cantigas 76, 602, 1092, 1292,
1365...
354
Compárese coa cantiga 893.
355
Cecáis seña un anaco de parrafeo.

O

Heiche mercar unhas medias
e tamén un par de ligas
pra que che teñan envexa
tódalas túas veciñas.
1094

Heiche de dar un abalo,
pereiriña de don Guindo,
heiche de dar un abalo
que te hei de deixar durmindo.354

88

Heiche mercar un vestido,
heicho mercar, curazón;
ha de ser da cor da rosa,
que é a cor da ilusión.
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1095

Heicho de dar que cho teño,
que cho teño pra cho dar;
heicho de dar que cho teño:
un pano pra te limpar.
1096

Heicho de dar que cho teño,
que o teño ben gardado;
heicho de dar que o teño
o caravel encarnado.
1097

Heicho de dar, queridiña,
heicho de dar que o teño:
heicho de dar, queridiña,
o anelo do meu dedo.
1098

Hei de buscar polo mundo
unha muller garimosa
que teña tres cousas máis:
rica, discreta e fermosa.
1099

Hei de cantar e de rir
e pasalo tempo alegre;
hei mandalas miñas penas
pra o diaño que as carregue.356
1100

Hei de faguer unha ponte
de peras e de fatós
pra pasearen os mozos
de Gaiás para Facós.357
1101

Hei de faguer unha ponte
de peras e de mazás
pra pasearen os mozos
de Facós para Gaiás.
1102

Hei de faguer unha ponte
de peras e de mazás
pra pasearen os mozos
de Lubeira a Rubiás.358
1103

Hei de faguer un vestido
dende a cabeciña aos pés;
home que está na cadea,
por ir a misa non é.
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1104

Hei de ir á túa seitura,
hei de ir á túa segada,
hei de ir á túa seitura,
que a miña vai acabada.359
1105

Hei de ir ao San Roque a Lovios
i á Santa Eufemia a Parada
que as mociñas de Lubeira
son as da chave dourada.360
1106

Heime de casar contigo
anque teu pai diga nonhe,
heime de casar contigo,
Rosiña do curazonhe.
1107

Heime de casar contigo,
Maruxiña, meu amor,
heime de casar contigo,
que mo pide o curazón.
1108

Heime de casar en Crasto,
en Crasto me casarei;
se me non casar en Crasto
casaréime en Recarei.
1109

Heime de casar en Crasto
que é terra de moita leña,
que eu bena vin quedar
cando viña da Peneda.361
1110

Heime de casar iste ano
anque sexa cun rapaz
que teña cabeleiriña
e perendengues atrás.
1111

Home pequeno na casa
é basoira de barrer;
home pequeno non quero
i a miña me ha de valer.
1112

Home que de Dios se esquece,
home que de Dios se olvida,
non merece máis que a forca
e disprecio nesta vida.

89

Hainas semellantes en Viana do
Castelo e Arouca:
Hei-de cantar, hei-de rir,
hei-de ser muito alegre,
hei-de mandar as tristezas
para o diabo que as leve.
357
Trátase, sen dúbida, dunha apricación local de esta cantiga, xa que antre
Facós e Gaiás non hai ningún río, atopándose somentes un regato, o Corgo, que
non precisa ponte pra o pasar.
358
Vid. nota 357. Niste caso até falla o
regato.
359
A seitura é un dos traballos de tipo
comunal que se atopan nesta terra, o
mesmo que a malla, o carreto, a arriga
e outros, e nos que se axudan gratuitamente os veciños antre sí.
360
Son as festas con que Lovios e Parada
do Monte celebran os días dos seus padroeiros, o 17 de agosto e o 16 de seitura
respectivamente.
361
Un dos camiños que van de Lobeira
á Nosa Señora da Peneda pasa ao pé de
Crasto Leboreiro.
356
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Inda agora eiquí cheguéi
e non puden vir máis cedo;
cada ún ven cando pode,
so eu veño cando chego.
1123

Hoxe arriguéi o meu liño,
hoxe o dei a fiare,
que paséi onte por il,
non sei se é liño se é erba.363
1115

En Castela:
Esta noche rondan los gallos
porque los pollos no están;
mañana rondarán pollos
y los gallos quedarán.
363
Compre ter en conta que dende que
se o liño arriga até o intre de fiar ten que
pasar moito tempo, namentras sofre unha
serie de traballos prao pór en condicións
de ser fiado. Vid. nota 269. Semellante a
esta cantiga é unha que se ouve nalgúns
recantos da Galiza, coma en Reigosa:
Maruxa, monda o teu liño,
non te vaias á taberna:
paséi onte por alí,
non sei si é liño si é erba.
364
«Ir resellar», presentarse os mozos
nas oficinas do concello pra lles ser tomada a filiación cando son chamados ao
servicio militar.
365
Cecais debera ser o derradeiro verso
unha vida pasadeira; de todos xeitos,
vai atal como nola deron a nós.
366
En Portugal (Arouca) hai unha semellante:
Esta igreja de Canelas
feita de pedra morena,
dentro dela ouve missa
dois olhos que me dão pena.
367
O pirmeiro verso, como se comproba na anterior e nas seguintes, é un «patrón» empregado dabondo nos desafíos.
368
Variante da cantiga 616. Vid. nota
199.
369
«Bixa», barrio. Úsase tamén como topónimo. En Portugal hai cantigas semellantes a esta nosa:
La p’la Borda d’água abaixo
toda a gente me quer bem,
só a mãe do meu amor
não sei que raiva me tem!
370
Vid. nota 42.

F

1122

Hoxe rondarán os galos
porque os polos non están;
mañá rondarán os polos
e os galos quedarán.362

362

O

Inda agora eiquí cheguéi
máis cedo non puiden vir,
mais veño a tempo bastante
prás túas falas ouvir.
1124

Hoxe caín de soldado,
mañá vou a resellar;
quén ha de ser a rapaza
que por min ha de chorar? 364
1116

Inda che hei de botar unha,
inda che hei de botar outra,
inda che hei de botar unha
que che hei de queimala roupa.
1125

Hoxe eiquí, mañá elí,
pasado mañá na feira,
a min non me ha de faltar
unha vida pasaxeira.365
1117

Inda che hei de botar unha
por riba de unha cancela,
que tu non has de negar
que és filla de unha cadela.367
1126

Hoxe eiquí, mañá elí,
pasado mañá na feira;
un acheguiño pra min
non ha faltar quen mo deia.
1118

Inda che hei de botar unha
por riba de unha cerdeira,
que tu non has de negar
que tua nai é feiticeira.
1127

I a do mandil blanco
i a do matiné,
pra ser señorita
fáltalle o corsé.
1119

Inda che hei de botar unha
por riba de un seixo blanco,
que tu non has de negar
que és fillo de un burro blanco.
1128

Igrexa de Santa Cruz
feita de tella morena,
dentro de ela van rezar
os ollos que me dan pena.366
1120

Inda que son moreniña
éche do polvo da eira;
verásme de mañanciña
como a rosa na roseira!368
1129

Il é tratante de vacas
e tamén o é de burros;
coitada da Cristelina,
que leva dou macanudos.
1121

Indo pola Bixa abaixo
toda a xente me quer ben,
so a nai do meu amor
non sei que rabia me ten.369
1130

Il é un mozo, que mozo!
un mozo viva Granada
que coas barbas que ile tén
xa non pode coa zamarra.

90

Indo pola Bixa arriba
o mesmo aire me leva;
indo pola Bixa abaixo
nin aire ni cosa buena.370
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1131

Indo polo rio abaixo
non hai varas que cortar;
as mociñas que hai agora
non saben parrafear.
1132

Indo por iste camiño
co meu chapeo na mau
namorando ás casadas,
que as solteiras miñas son.371
1133

Indo prá feira da Ponte
atopei un carballiño,
atopei demos te leven
metidos nun buratiño.
1134

Ise burro que ehí ornea,
ornea pola cebada;
nona ha levar esta noite,
tampouco de madrugada.
1135

Ise que anda beillando
ten o beillar peneireiro;
inda íl vaia beillar
ó alto do Leboreiro.
1136

Ise que anda no baille
ten o beillar moi agudo;
inda íl vaia beillar
á punta dun estadullo.
1137

Iste é o tempo de troupele, troupele,
iste é o tempo de troupelear,
iste é o tempo de mazalo liño,
iste é o tempo do liño mazar.
1138

Iste lugar de Silvares
ninguén me diga mal de ile:
puxarei pola espada,
porei a vida por ile.
1139

Iste meniño
que no rulo estae
cando sea grande
pra cura ha estudeare.
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1140

Iste meniño
que teño no colo
chámase Amaro,
Benito i Antonio;
Dios que mo deu
que mo durma logo
e que me saque
iste engorro do colo.372
1141

Iste neno ten soniño,
ten ganiñas de dormir,
ten un olliño pechado,
outro nono pode abrir.
1142

Iste pandeiro que toco
é da pelica de un can
que me morreu de morriña
á porta de un sacristán.
1143

Iste pandeiro que toco
é de pelica de ovella;
onte comía carpaza
i hoxe toca que rabea.
1144

Iste pandeiro que toco
non é meu, que é de Isabel,
que llo pedín emprestado
para ir ó San Miguel.373
1145

Iste pandeiro que toco
non é meu, que é de María;
funllo pedir emprestado
para ir á romaría.374
1146

Iste pandeiro que toco
por moito que o repenique
non teñas medo que o rompa
que é de coiro de cacique.375
1147

Ladran os cas na carreira,
ládranlle non sei a quén;
son os mozos de onte á noite,
quedaron de vir e ven.

91

371
Traducida do portugués, xa que somentes hai rima correcta coas formas
mão e são.
372
Ouvimos tamén esta cantiga cunha
variante no sesto verso que dí: que mo
leve logo. En Asturias atópase unha semellante:
Este niñín que tengo nel collo
é d’un amor que se tsama Vitorio;
Dios que mo deu tsévemo llogo
por non andar con Vitorio nel collo.
373
A festa de San Miguel celébrase no
lugar de Gaiás (Santa Cruz de Grou) no
dia 29 de seitura.
374
O tema do pandeiro abonda en todolos cantigueiros. En Asturias dín:
Este pandero que toco,
este que tengo en la mano,
es de la mi cuñadita,
de la mujer de mi hermano.
375
Cantiga de tipo político referente
ás axitacións campesiñas contra dos caciques polos anos do pirmeiro tercio de
iste século. Hai pola Galiza adiante sátiras
semellantes, a base de esta mesma cantiga, contra certos oficios e profesións:
Este pandeiro que toco
é de coiro de xuez;
toca, pandeiriño, toca,
toca, que ben duro és!
—•—
Este pandeiro que toco
é de coiro de escribano;
toca, pandeiriño, toca,
non roubas máis iste ano!
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Lubeiriña non ten auga,
se noa ten eu lla darei:
coas bágoas de istes meus ollos
todas terras regarei.378
Lubeiriña ten a fama
do bo viño i augardente,
de las rapazas bonitas
y de los hombres valientes.379
1159

Levei onte á miña sogra
a unha feira a Estremadura
e nona puden vender
pola mala dentadura.
1151

Vid. nota 291.
En Portugal dín:
Ó luar de meia-noite,
tu és o meu inimigo;
estás à porta de quem amo,
num posso entrar contigo.
378
Hipérbole semellante á da cantiga
44. En Pontevedra dín:
Pontevedra non ten auga,
se non ten eu lla daréi:
coas bágoas dos meus ollos
Pontevedra regaréi.
Na Arxentina hai unha parecida:
Cuando salí de Santiago
todo el camino lloré;
con lágrimas de mis ojos
montes y campos regué.
379
Cantiga traducida a meias pola forza
do metro. Nalgúns sitios (Arousa, Velle,
etc.) conseguiron traducila toda. En castelán atópanse moitas versións apricadas
a distintas entidades. Véxanse duas:
Málaga tiene la fama
del vino y del aguardiente,
de las muchachas bonitas
y de los hombres valientes.
—•—
Aragón lleva la fama
del vino y del aguardiente,
de las muchachas bonitas
y de los hombres valientes.
380
Trátase de unha variante das cantigas 1685 e 1688 ss. En S. Simão de Novais
atopamos a mesma cantiga pra louvar á
Fregresia de Carreira,
. . . . . . . . .

E

1158

Levantai ise sombreiro
que che quero vela cara,
se eres pinto das vexigas
ou levado da xiada.376

377

F

1157

Ladran os cas na carreira,
ladran os cas, alguén ven;
os mozos de esta outra noite
quedaron vir polo pé.

376

O

Lubeiriña ten a fama,
Lubeiriña a fama ten,
Lubeiriña ten a fama
de cantar e beillar ben.
1160

Lobos que andais polo monte,
aguzai ben o sentido,
buscai por ises encontros
que anda un becerro perdido.
1152

Lubeiriña viva, viva,
Lubeiriña viva ben;
Lubeiriña ten a sona
de cantar e beillar ben.
1161

Lonxe da terriña amada
e lonxe do meu lugar
non quero oir alalalas,
que nonos saben cantar.
1153

Lubeiriña viva, viva,
Lubeiriña viva ben;
vivan as mozas garridas
e mailos mozos tamén.
1162

Loureiro, verde loureiro,
loureiro de folla ancha,
canta rapaza se perde
pola moita confianza!
1154

Lugarciño de Facós
de lonxe parece vila:
ten un caravel na entrada
i unha rosa na saida.380
1163

Luar claro, luar claro,
tu élo meu enemigo:
estou á porta da dona
e non podo entrar contigo.377
1155

Luisiña, Luisiña,
ponte no pé do canastro,
que ehí che ven o Tutaitinas
coa súa polaina arrastro.
1164

Lubeira xa leva a fama
das rapazas melendrosas;
hei de ir alá ver se é certo,
chamareilles cariñosas.
1156

Luisiña, Luisiña,
Luisiña, meu repinaldo,
o dia que te non vexo
non boto fabas ó caldo.
1165

Lubeira xa ten a fama
das feiras dos porcos bos;
teño gana de ir a ela
por ver se me axuda Dios.

92

Lus e martes son dous dias,
coarta e quinta xó sabías;
pensei, miña queridiña,
que tantiño me querías.
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Luz e vida da tua nai,
miña filliña pequena;
se tu me morres, filliña,
póñome tola de pena.
1167

Máis quero ser solteiriña
que muller de home valdío;
máis quero probe con honra
que sen honra un home rico.
1168

Máis quixera ser pereira
e dar peras no outono
que non ser muller de xastre,
morriña e cara de sono.
1169

Mala barredoira veña
pola folla do tabaco;
mala morte mate ós homes
que non queden senon catro.
1170

Mala barredoira veña
pola folla do torvisco;
mala morte mate ós homes,
que non queden senon cinco.
1171

Mala barredoira veña
polo vicio do tabaco;
mala morte mate ós homes,
que non deixan nin un coarto.
1172

Mala fada te persiga
e te non deixe vivir
e con esta maldición
heite de ver a pedir.
1173

Mala morte mate ós homes
i o pirmeiro sea o meu;
o dia que me íl morrer
vou ó San Bartolomeu.381
1174

Mala morte te precure,
mala morte te acompañe;
xa que non casas conmigo
con outra non has casare.382
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1175

Maldición che vou botar
xa que a estás merecendo:
haste de ver a servir
con amo de ruín xenio.
1176

Maldito sexa o dia
en que a ti o sí che dín;
tiven unha mala hora
i esí fas mofa de min.
1177

Maldito sexa o dia
que contigo casei eu,
pois se estivera solteira
podía mandar no meu.
1178

Malia fada leve logo
a ti e máilo teu cariño,
que solo fas pormeter
e non te casas conmigo.
1179

Malia fada leve logo
a ti e máilo teu querer,
que xempre andas con pormesas
e non me fas tua muller.
1180

Malo raio a ti te fenda,
mala centella te parta;
se non foras ti, toutizo,
non perdía esta rapaza.
1181

Manoel anda no monte
coa capiña arremendada;
eu ben cho dixen, Manoel,
quen mal anda mal acaba.
1182

Manoeliño, cacho de uvas,
ímoste depenicar;
tu és amigo das mozas,
tua nai vaite matar.383
1183

Manoeliño foi por viño
e quebrou o cantariño;
mal polo xerro, mal polo viño,
mal polo cú do Manoeliño.384

93

381
O San Bartolomeu é o padroeiro da
Fraga, onde se celebra unha festa na sua
honra o dia 24 de agosto.
382
En S. Simão de Novais cantan algo
semellante:
Agora te vou dizer,
bota a conta ao que te digo:
non te hei de deixar casar
nem hei de casar contigo.
383
No Minho hai unha semellante:
Manuel, cachinho de uvas,
ó quem te depenicara!
És o engano das moças,
Manuel, quem te enganara!
384
Curiosa cantiga por rimaren os catro
versos entre si. Semellantes a esta atópanse en Portugal. Veleiquí unha de Vila
Nova de Gaia:
Antoninho
foi ò vinho,
deixa o copo
no caminho.
Nem o copo
nem o vinho
nem o cu
do Antoninho.
Nas terras do Minho portugués:
Fernandinho foi ò vinho
quebróu o copo pelo caminho:
ai do copo, ai do vinho,
ai do cu do Fernandinho!
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1193

Manoeliño, Manoeliño,
barbas de rato leirón,
enganache a unha meniña,
ferícheslle o curazón.

Manoel, querido Manoel,
regálame un vestido
da color do caravel.
1194

1185

Manoel, Manoeliño,
barbas de rato leirón,
enganache a unha meniña
cunha saca de carbón.

Mañá vou para Castilla,
mañá fago unha xornada;
cando te volverei ver,
miña rosiña encarnada! 388
1195

1186

Manoel, Manoeliño,
cara de borrallo frío,
que non serves pra cantar
conmigo no desafío.

Marchas pra Cuba, meu ben,
que Dios che dí saudiña:
cando de volta te veñas
toparasme casadiña.
1196

1187

Manoel, Manoeliño,
cara de folla de lata,
enganache a unha meniña
cunha sortella de plata.

María Antonia do Rego,
a do refaixo marelo,
andas segando no trigo,
falando cun ganadeiro.389
1197

1188

Manoel, Manoeliño,
cara de guinda madura,
por baixo de tua cama
sai o sol e ponse a lua.385

María, do teu xardín
hasme de dar todas flores
e de ti pídoche, nena,
que me dies os amores.
1198

1189

Manoel, Manoeliño,
cun alfenete de prata
hasme tirar unha espiña
que no curazón me mata.386

María, miña María,
María, miña muller:
eu pensei que tu eras miña
e tu és de quén te quer.
1199

1190

Manoel, Manoeliño,
Manoel da calle alta,
moito te queren as mozas
porque lles tocala gaita.

María, miña María,
María, miña redonda,
queimache as follas da cama,
onde dormirás agora? 390
1200

1191
Vid. cantiga 121 e nota 60.
Variante da cantiga 672.
387
A cantiga anterior trocada en terceto.
388
É a despedida de un segador. Vid.
nota 66.
389
Vid. nota 394.
390
As «follas da cama» son os follatos
das espigas do millo ou cosco que se empregan pra encher os colchóns.
385

386

Manoel, o da beira alta,
moito te queren as mozas
porque lles tocala gaita.387
1192

María, miña María,
María repimpineira,
ven que te vou a levar
a brincar prá nosa eira.
1201

Manoel, o da beira alta,
todos che chaman pequeno:
a min parécesme grande
co cariño que che teño.

94

María, miña María,
miña repimpinadeira,
como te vai a levar
ise tolo da Pereira!
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1202

María pasou o rio
cunhas chancas de amieira;
tente, María, non caias,
agárrate a esa cerdeira.
1203

María Susana,
apaga o candíl,
que me vou á cama.
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1212

Marmurai, marmuradeiras,
marmurai todas de min,
que nunca fun marmurada
senon de xente ruín.
1213

Marmurai, marmuradores,
marmurai de min e de outro:
tendes no inferno unha cama
pra descansardes un pouco.392

1205

Mariquiña da forneira,
se coceres faime un bolo;
se mo fas, faimo de trigo,
que centeo non cho como.

1214

Marmura, marmuradeira,
marmura de min e de outro
que xa tes silla no inferno
pra descanseres un pouco.

1206

Mariquiña, Mariquiña,
a do refaixo marelo,
se te atopo nun camiño
non che ha de valer non quero!

1215

Maruxa, dí que figueches
do curazón de aquil home;
xa llo podes volver dar,
senon o probe non dorme.

1207

—Mariquiña, ponte tesa
que te veñen a pedir.
—Eu tesiña xa me poño,
pero nonos vexo vir.391

1216

Maruxa, miña Maruxa,
con outra non hei casar:
se me non quer a Maruxa
xa me poden enterrar.

1208

Marmurai canto queirades,
só o faguedes por envexa;
todolos mozos me queren,
eu de iles non teño queixa.

1217

Maruxa, se é que che calla
de ires a Santiago,
pasa pola Catedral,
vai onda o Santo abrazalo.393

1209

Marmurai, marmuradeiras,
as tesoiras espabilai:
a saia téñoa redonda,
non tendes que arredondar.

1218

Maruxa, se é que me queres,
se me queres como dís,
para qué te afrixes tanto
porque te quero eu a tí?

1210

Marmurai, marmuradeiras,
marmurai de min e de outro,
que no inferno hai unha cama
pra descansardes un pouco.
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1211

Marmurai, marmuradeiras,
marmurai, lengoas malditas,
que a miña saia redonda
non ten puntas que lle quitas.

1204

Maridiño non te queixes
de que o caldo está mal feito:
xa che dixen de solteira
que non sabía faguelo.

A

1219

Maruxa, se vás á sega
escríbeme do camiño;
se non topares papel,
nas alas de un paxariño.394

95

391
En Salamanca atopamos esta versión:
—Marusiña, ponte tiesa
que te vienen a pedir.
—Yo bien tiesiña me pongo
por no los veo venir.
Trátase de unha tradución de nosa na
variante Maruxiña, ponte tesa, interpretando ao seu xeito o nome de Maruxiña.
392
Variante das cantigas 1210 e 1214. En
Portugal óuvese:
Murmurai, murmuradeiras,
murmurai a vosso gosto;
o inferno não de fêz
para cadeira de encosto.
393
Alude ao costume de abrazar a imaxe
do Apóstol que se atopa no Altar maior
da Catedral de Santiago de Compostela.
394
A moza a que se refire esta cantiga é
unha das chamadas alugadas, grupos de
mozas que ían segar na época da seitura
por terras de preto, anque ás veces chegaban até Castela; ían dirixidas por unha de
elas que faguía no nome de todas contratas, cobraba as soldadas, etc., redíndolles
contas ao rematar a tempada. Vid. cantiga 1434. A fama de estas mozas non era
das millores e por elo, falando da sua nai,
pode decir Estebanillo González (Cap. i):
«... no era tan inocente que al cabo de
su vejez, y habiendo pasado en su mocedad por la Cruz de Ferro, y siendo tan
vergonzosa y recatada, fuese al Limbo...»
E Tirso de Molina (Mari Hernández la
Gallega, acto ii, esc. i):
Caldeira.— . . . . . . . . .
Mas dudar en esto es yerro.
¿Pasaste la Cruz del Ferro?
Que vendrás desojaldrada.
¿No has querido a nadie?
. . . . . . . . .
En Castillo Solórzano (La niña de los
embustes, p. 49) di:
«Supo cuán cerca estaba de la Cruz de
Ferro, tan nombrada en aquella tierra:
pasó por cerca de ella e hízola oración,
sin tener cuidado de la promesa que todas las gallegas la hacen, pues ya Tadeo
con su buena diligencia, la había sacado
de él.»
Atópanse máis citas encol de iste asunto en Xesús Taboada: Del jardín de Tirso
(“Revista de Guimarães”, vol. lviii, 3-4), e
La descalificación de Galicia en la literatura y en el pueblo (“Douro-Litoral” nº
vii-viii, 6ª serie).
Vid. nota 573.
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Vid. nota 59.
Variante da cantiga 2108. Intresa
lembrar eiquí que xa nos séculos xii e xiii
empregou iste tema Pedro Meogo:
— Digades filha, mha filha velida,
por que tardaste na fontana fria?
— Os amores ey!
Prá relación antre a iauga ou a fonte e o
amor, vid. J. Mª Alín, Cancionero español, 198.
397
Vid. nota 149.
398
Vid. cantiga 1164.
399
«... el tema de lavar las camisas, entrañado también de erotismo, aparece ya
en una cantiga del rey D. Dinis (Nunes,
xx):
Levantou-s’a velida,
levantous-alva
e vai lavar camisas
eno alto:
val-las lavar alva.
Volvemos a encontrarlo en el Cancio
nero de galanes, hacia 1520:
A mi puerta la garrida
nasce una fonte frida
donde lavo la mi camisa
y la de aquel que yo más quería.
Más adelante esta otra:
Cervantica tan garrida,
no enturbies el agua fría,
que he de lavar la camisa
de aquel a quien di mi fe.
Por último, en el Cancionero de
Upsala:
Madre, tres moçuelas,
non de aquesta villa,
en aguas corrientes
lavan sus camisas.»
(J. Mª Alín, El cancionero español, 209)
En S. Simão de Novais atópase esta curiosa variante:
Amanhã é dia santo,
dia de vestir camisa;
eu não tenho quem ma lave,
morreu a minha Luísa!
Xa Pedro Meogo cantaba:
Fostes, filha, eno bailar
e rompestes i o brial:
Poil-o cervo i ven,
esta fonte seguide-a ben,
poil-o cervo i ven.
E hoxe óuvese en Vilagarcía:
—De ónde vés, Carmela?
—Veño do regueiro
de lavala roupa
do meu mariñeiro.
395
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1229

Maruxa, tu és moi salgada,
por eso te quero tanto;
cando te cases conmigo
heite adourar coma un santo.
1221

Maruxiña, Maruxiña,
anda, bota unha cantiga,
que che hei de dar moitos cartos
pra ires á Santa Lucía.397
1230

Maruxiña bonitiña,
Maruxiña, miña amada,
non quixeche o meu amor,
nunca te verás casada.
1222

Maruxiña, Maruxiña,
a teu pai heite pedir;
se te íl non quixera dar
os pasos che hei de seguir.
1231

Maruxiña, dame un bico,
non te poñas rabexada;
que queiras ou que non queiras
conmigo non che val nada.
1223

Maruxiña, Maruxiña,
cariña de repinaldo,
o dia que te non vexo
non boto fabas ó caldo.398
1232

Maruxiña, eu esquirbinche,
non tiven contestación:
coidas que non é pecado
maltratar un curazón?
1224

Maruxiña, Maruxiña,
heiche mercar un refaixo
con tres franxiñas bermellas
i un forte rodo por baixo.
1233

Maruxiña foi á fonte
canto tarda que non ven:
ou rompeu a cantariña
ou se embarrou con alguén.395
1225

Maruxiña, Maruxiña,
Maruxiña, meu amor,
morreume a miña Maruxa
e non vivo coa delor.
1234

Maruxiña foi á fonte,
moito tarda que non ven:
ou quebróu o cantariño
ou se namorou de alguén.396
1226

Maruxiña, Maruxiña,
Maruxiña, non teño outra;
se me morre a Maruxiña,
quen me ha de lavala roupa? 399
1235

Maruxiña, heiche dar,
heiche dar todo o que teño,
pero non te alegres moito
porque o dote éche pequeno.
1227

Maruxiña, Maruxiña,
Maruxiña no sendeiro,
coñecinte polo pano,
seguinte polo vieiro.
1236

Maruxiña, Maruxiña,
a do refaixo encarnado,
se te atopo nun camiño
heiche de cargalo carro.
1228

Maruxiña, Maruxiña,
Maruxiña, o teu refaixo,
como eres tan pequeniña,
rómpese todo por baixo.
1237

Maruxiña, Maruxiña,
a do refaixo marelo,
tanto te quero, Maruxa,
que vivir sen ti non quero.

96

Maruxiña moreniña,
tu és así de nacionhe;
moreniña, esí te quero,
dona do meu curazonhe.
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1238

Maruxiña, ó teu refaixo
cómprelle un remerendiño;
non llo botes amarelo,
bótallo coloradiño.400
1239

Maruxiña, ó teu refaixo
ponlle as cintas amarelas,
que cando vas a beillar
a todo o mundo recreas.
1240

Maruxiña, peina o pelo,
non seas tan perezosa,
que o peliño ben peinado
a unha vella faina moza.
1241

Maruxiña, teu pai deute
i íl habíate matar:
tiñalo caldiño feito
i a louciña por lavar.401
1242

Maruxiña, ven conmigo
que che hei de mercar un lazo;
heime de casar contigo,
has de cair nos meus brazos.
1243

Matilde, sacude a saia
i ó árbol levanta o brazo;
xa que me non dás un bico,
dáme xiquera un abrazo.402
1244

Meniña bonitiña,
nena feiticeira,
olla que como eu
non hai quén te queira.
1245

Meniña, dille a teu pai,
dille que cho dixen eu,
que o dia da tua boda
o teu marido hei ser eu.
1246

Meniña, dille a teu pai
que se veña ver conmigo:
o diñeiro que me debe
non se pagaba contigo.
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1247

Meniña entre as meniñas,
eu non sei cal de elas é,
mandoume eiquí non sei quén
que saias non sei onde é.403
1248

Meniña, entre as outras todas
eres a máis feiticeira;
non sei porque tu te estranas
de que tantiño te queira.
1249

Meniña, heiche mercar
ús zapatos de charol;
heille mostrar a teus pais
que por ti morro de amor.
1250

Meniña, miña meniña,
ai, meniña, meu amor,
non me quixeches por probe
e mórrome de delor.
1251

Meniña, non fales mal
endexamais de ninguén;
meniña que é ben falada
todo o mundo lle quer ben.
1252

Meniña, o amor é becho
que cando se asaña e pica
non se lle atopa remedio
nin xiquera na botica.404
1253

Meniña, peina o cabelo,
que peinado parez ben;
se non hai tranzas na feira
os carballos vergas ten.405
1254

Meniña, que é o que tes
que te limpas co madíl?
Seica che bateu teu pai
cunha mau do tamboríl.
1255

Meniña que vas co gado
lévame tamén o meu:
unha vaca e dous touriños,
oh, que lindo gado é!

97

400
«Remerendiño», o mesmo que taso
ou remendo.
401
Hai unha variante semellante en
Arouca (Portugal):
Ó Maria, o teu pai deu-te,
que te podia matar,
tinhas o caldinho feito,
a loucinha por lavar.
402
O segundo verso é craramente un
ripio, pois non se trata xiquera de un «patrón».
403
Vid. nota 54. Esta cantiga lembra
unha do Minho portugués que dí:
Neste campo solitario
onde a desgraça me tem,
chamo, ninguém me responde,
olho, não vejo ninguém!
404
Cecais feita en lembranza da frase
tan coñecida que figura na folla de algunhas navallas: Si esta víbora te pica, no
hay remedio en la botica. En Castela hai
unha cantiga semellante á nosa:
El amor es un bicho
que cuando pica
no se le encuentra remedio
ni en la botica.
405
Parez aludir a fitas ou cordóns pra
atalo cabelo e que se vendían nas feiras.
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No século xvi cantábase en Castela:
Pues por besarte, Minguillo,
me riñe mi madre a mí,
vuélveme presto, carillo,
aquel beso que te di.
E tamén:
Porque te besé, carillo,
me riñó mi madre a mí,
torna el beso que te di.
Ainda hoxe pódese ouvir:
Si por un beso, niña,
riñe tu madre,
toma, niña, este beso,
dile que calle.
Esimesmo escoitase polas mesmas terras:
Mariquita, dame un beso
que me voy a confesar
y si el cura me regaña
yo te lo volveré a dar.
407
Hainas semellantes en toda a Galiza
e en Castela. En Viana do Castelo atopamos:
Menina, não te namores
de home que já enviuvou;
ai, que sempre te dirá:
«Mulher que Deus me levou!».
408
Tamén é o mes das ánimas, de tanto
valor relixioso no noso campo.
409
Vid. a cantiga 57.
410
Alude esta cantiga á redención do
servicio militar pagando unha determiñada cantidade e que fai xa tempo que
desapareceu, o que ven a amostrar que
se trata de unha cantiga de certa antiguidade. Cecais o terceiro verso poidera se
que os ricos pagan e quedan, anque ten
máis miolo como nola deron a nós. Na
mesma Galiza podemos atopar variantes
de iste tema:
Vamos indo, vamos indo
para o servicio do rei;
os ricos quedan na terra,
eu, como son probe, irei.
—•—
Ai, miña nai, que me levan
para o servicio do rei.
O rico queda na terra,
eu, como son probe, irei.
Esta cantiga trai ás mentes, inevitabelmente, a do mozo que no Don Quixote
(ii, 24) entoa:
A la guerra me lleva
mi necesidad;
si tuviera dineros
no fuera en verdad.
As levas prao servicio militar deberon
de seren feitas a miudo, pois xa A. Jouvin
na sua Viaxe de España fala de que, no
século xvi,
406
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1265

Meniña, ramo de flores
no meu peito hei colocar
como coloca un devoto
as luciñas dun altar.
1257

Merecía que o aforcaran
o que se casa e non ten,
pois das tolarías dil
non ten a culpa o que ven.
1266

Meniña, se che pesou
polos bicos que me deches
tu darásme os que che eu dei,
eu dareiche os que me deches.406
1258

Mes de Santos, mes de Santos,
de Santos mes de amarguras:
inda ben non amañece
cando xa é noite escura.408
1267

Meniñas, non vos casedes
se é que tendes curazón;
os desgustos que dá un home
fíreno sen compasión.
1259

Metíchesme a mau no seo
polo ollal da camisa:
hola, hola, galanciño,
que eso xa pasa de risa.409
1268

Meniña tan bonitiña
non vaias ó rio, non,
que te ha de levala iauga
por baixo do puntillón.
1260

Meu amoriño querido,
vámonos logo casar,
que xa vou collendo medo
de solteira me quedar.
1269

Meniña, tu non te cases
con home que enviudou,
que xempre che está decendo:
«Muller que Dios me levou!».407
1261

Meu chalequiño de liño,
feito detrás das paredes:
o que espreita xempre ouve
falar de sí moitas veces.
1270

Meniña, un dia pedinche
un bico polo balcón;
tu non mo quixeches dar,
feríchesme o curazón.
1262

Meu chalequiño de liño,
vámonos servir ao rei,
que os ricos loitan e quedan
i eu, como son probe, irei.410
1271

Meniña, vente conmigo,
vente conmigo pró eido
que vamos botar un baille,
pois meu pai éche gaiteiro.
1263

Meu clavo roxo pintado
espetado na baranda:
viva quén anda de amores!
viva quén de amores anda!
1272

Meniño, fillo querido,
tesouro do curazón,
durme logo, pequeniño,
que ehí che ven o tourón.
1264

Meu filliño durme, durme,
que teu pai logo vai vir;
téñolle que dalo almorzo,
senon rifaráme a min.
1273

Meniño, meu amantiño,
durmete e non chores máis,
que inda teñen que faguer
moito traballo os teus pais.

98

Meu filliño, non te cases
cunha muller pimpineira:
esas solo che son boas
pra se luciren na feira.
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1274

Meu filliño pequerrecho,
tesouro da tua naiciña,
durme, que inda hei de ir ó muiño
buscar pró pan a fariña.411
1275

Meu irmauciño querido,
dúrmete e non chores máis
que logo han chegar da feira
os nosos queridos pais.
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1283

Meu paiciño, meu paiciño,
se tu viviras, meu pai,
non vía xempre tan triste
á probe da miña nai.
1284

Miña casiña, meu lar,
o que de ela me saque
está en pecado mortal.415
1285

1276

Meu irmau dende Castilla
mandoume unha navalla
cun letreiro que decía:
«Se queres comer, traballa».412
1277

Meu irmau, meu irmauciño,
un bo consello che dou:
que te non cases con nena
que antes tivera outro amor.
1278

Meu irmau, meu irmauciño,
un consello che vou dar:
non te cases cunha moza
que xempre estíe a palrar.
1279

Meu Manoel, meu Manoeliño,
meu Manoel feito de cera:
quen me dera selo lume
que ó meu Manoel derretera! 413
1280

Meu meniño durme, durme,
que teño que ir ó muiño,
teño que ir pola fariña
para faguelo panciño.414
1281

Meu meniño durme, durme,
que teño que ir amasar;
durme logo, queridiño,
que te quero ir deitar.
1282

Meu meniño non te durmas
que che vou quentar o leite
e despois, dende que o tomes,
xa podes adormecerte.

Miña casiña, meu lar,
quén te valuóu
non te soubo valuár.416
1286

Miña cuñadiña nova,
meu irmau éche pequeno;
se queres que medre logo
dálle o almorciño cedo.
1287

Miña filla foi ó monte,
i o meu home foi á forxa;
eu, como non sei faguer nada,
ando feita unha pantoxa.417
1288

—Miña filla, non te cases,
mira que quedo soiña.
—Nai, vosté tamén casou,
hai que seguila roldiña.
1289

Miña filla, o teu refaixo
tenche o rodo ben gastado;
as malas lengoas do mundo
téñenche outro perparado.
1290

Miña filliña, non chores,
non me chores, por favor,
xa sabes que as tuas bágoas
fanme morrer coa delor.
1291

Miña meniña adourada,
eu a ti quéroche ben;
estimaba de saber
se tu a min me tes lei.

99

«Lo que hace a Galicia mal cultivada
es que en tiempo de la guerra, en el mes
de octubre, obligan a todos los campesinos, que llaman milicia, a reunirse para
acudir a los alrededores de Tuy... con su
equipo de armas y provisiones...»
Vid. cantigas 66 e 1828.
411
En Asturias atópase unha añada ou
cantiga de berce co mesmo tema:
Duérmete, neñu hermosu,
que tengo que hacer:
tengo el maiz en fuelle
y está por moler.
Al ron, ron,
duérmete niñín,
al ron, ron,
que voy a moler,
que voy al molín.
412
É o mesmo pensamento da cantiga
579.
413
Na terra de Arousa dín:
. . . . . . . . .
quén pudera ser o sol
que ao meu Manoel derretera.
«Ser feito de cera», ser moi bo. Trátase
de un dito moi corrente na Galiza.
414
Vid. cantiga 1274.
415
Vid. cantiga 2229.
416
Moi semellante a aquela empregada
por Rosalía en Follas Novas nunha das
suas composicións:
Miña casiña, meu lar,
cantas onciñas
de ouro me vals!
417
Lembra aquela vella poesía castelán:
Qué no sé filar
ni aspar, ni devanar.
Y mercome mi marido
una arroba de lino
que los perros y los gatos
en ellos facían nido.
Qué no sé filar
ni aspar, ni devanar.

X

O

A

Q

U

Í

N

L

O

R

E

N

Z

1292

1293

E

R

N

Á

N

Miña nai chama por min
dende o alto da portela;
pensa que me leva o aire
i o aire a min non me leva.
1302

Miña meniña é aguda,
coma ela outra non hai:
inda non ten oito meses
e xa fala coa sua nai.
1294

Miña naiciña, eu choro,
enganóume o meu amor;
non trate de consolarme
pois non hai consolo, non.
1303

Miña meniña pequena,
quén che vai dar de mamar?
Tua nai vai na vendima,
o teu pai saíu ao mar.419
1295

Miña naiciña morreume
e quedei desamparada,
pois os amores que teño
non saben comprender nada.
1304

Miña nai, a probeciña,
como non ten que me dar,
dame bicos, coitadiña,
e despois rompe a chorar.420
1296

Miña naiciña non chore
porque me vaia casar:
se hoxe ten un cariño
despóis dous atopará.
1305

Miña nai botoume fora
e non foi por cousa mala,
que foi por ir á cociña
darlle un bico a unha criada.421
1297

Miña nai botoume fora
e volveume a recoller:
«Vente, miña filla, vente,
que non és pra te perder».
1298
Foi o consumo un dos trabucos que
pior recibiron os nosos campesiños.
Semellante ás cantigas 76, 1078, 1092...
419
Vid. nota 22.
420
En Arouca (Portugal) cantan:
Minha mãe é pobrezinha,
não tem nada que me dar;
dá-me beijos, coitadinha,
fica logo a chorar.
421
De orixe portugués.
422
En Portugal hai moitas variantes de
esta cantiga:
Minha mãe quando peleja
. . . . . . . . . .
Minha mãe quando me ralha
. . . . . . . . . .
E outras moitas máis.
423
Variante da cantiga 1295.

F

1301

Miña meniña da ialma,
ben sabes que eu presumo
que me hei de casar contigo
se é que baixan o consumo.418

418

O

Miña nai, cando peneira,
bate cos pés no sobrado,
dime que non quere xenro
i eu xa llo teño buscado.422
1299

Miña nai cando peneira
bátema cunha variña;
díme que fuxa dos homes
coma o gato da sardiña.
1300

Miña nai cando se deita
xempre me repete o mesmo:
que non quere que me case,
que sen home me goberno.

100

Miña naiciña querida
cando eu era pequeniño
gastou o seu corpo todo
pra me dar a min panciño
i agora que xa son mozo
penso traballare ben
pra que a coitadiña pase
farta e tranquila a vellez.
1306

Miña naiciña querida,
vaste e déixasme quedar;
non ves que sen tí tua filla
non se pode consolar?
1307

Miña nai, como é tan probe,
cando non ten que me dar,
éncheme a cara de bicos
e despois rompe a chorar.423
1308

Miña nai deume unha tunda
co troncho de unha nabiza;
miña nai, teña vergoña,
que ven a xente da misa.
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1309

1318

Miña nai deume unha tunda
cunha vara de unha xesta;
miña nai, teña vergoña,
que ven a xente da festa.

Miña nai mandoume á fonte
pola forza da calor
e quebrei o cantariño
pensando no meu amor.426

1310

Miña nai deume unha tunda
porque onte falei contigo;
dime que és pior que o demo
e polo tanto enemigo.
1311

Miña nai deume unha xota
co aro de unha peneira;
miña nai, teña vergoña,
que ven a xente da feira.
1312

Miña nai dime que case
coa filla do tio Roque;
nona quero, que é pequena,
ten a cara coma un pote.
1313

Miña nai, Dios me retire
a tentación de casar,
que á muller que está casada
fánlle ruín vida pasar.
1314

Miña nai, do meu amor
hoxe ou mañá terei carta
que vín unha volvoreta
na miña roca pousada.424
1315

Miña nai e mais meu pai
quedan na cama durmindo;
meu pai non sei que lle fai
que ela quedábase rindo.
1316

Miña nai está en Granada,
que me ten a casa nova;
mal pensará miña nai
que estou tocando a viola.
1317

Miña nai é unha rosa
i eu son filla da roseira;
como me eu hei de apartar
de rosa que tanto cheira? 425

1319

Miña nai, miña naiciña,
adivíñeme a verdade:
con cal dos mozos que teño
poderei eu me casare.
1320

—Miña nai, miña naiciña,
caixiña dos meus tormentos,
quérolle contar un conto,
pra llo contar teño medo.
—Conta, miña filla, conta,
cóntame os que ti quixeres,
conta, non teñas vergoña
que todas somos mulleres.427
1321

Miña nai, miña naiciña,
como a miña no-hai ningunha,
que me quentaba a cariña
co calorciño da sua.
1322

Miña nai, miña naciña,
miña nai do curazón,
a todalas vexo vir
i á miña naiciña non.
1323

Miña nai, miña naiciña,
miña nai do curazón,
moitas nais hai polo mundo,
pero como a miña non.
1324

Miña nai, miña naiciña,
non hai outra como a miña,
que non comía ela o pan
por llo dar á sua filla.
1325

Miña nai, miña naiciña,
non se pode ser muller:
as bonitas marmuradas
i ás feias ninguénas quer.428
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Baséase esta cantiga na crencia de
que as volvoretas son mensaxeiras dos
difuntos e dos ausentes, que de iste xeito veñen onda os vivos aos que lle teñen
agarimo.
425
Esta cantiga atópase tamén dabondo en Portugal. Veleiquí unha de Monte
Córdova:
Rosa branca, anda comigo,
deixa ficar a roseira!
Não me posso apartar
de rosa que tão bem cheira...
426
No Minho portugués hai esta cantiga:
Minha mãe mandou-me à água
pela hora da calor;
eu quebrei a cantarinha
a dar água ao meu amor.
En Barcelos haina semellante:
Minha mãe mandou-me à fonte,
eu quebrei a cantarinha;
ó minha mãe, não me bata
q’eu inda sou pequeninha.
No século xvi, no Cancioeiro de Évora,
aparez esta versión:
Enviárame mi madre
por agua a la fonte fria,
vengo del amor ferida.
—•—
Fuy por agoa a tal çezon
que corrio mi triste hado,
traygo el cantaro quebrado
y partido el coraçon;
de dolor y gran pasion
vengo toda espauorida,
y vengo del amor ferida.
—•—
Dexo el cantaro quebrado,
vengo sin agoa corrida,
mi libertad es perdida
y el coraçon catiuado;
ay que caro me ha custado
l’agoa de la fonte fria,
pues de amores vengo erida.
Vid. nota 396.
427
Semella o comenzo de unha composición máis longa.
428
Haina semellante en Portugal (Monte
Córdova):
Minha mãe, minha mãezinha,
não se pode ser mulher:
se é bonita, ganha fama,
se é feia, ninguém a quer.
424
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Miña nai por me casar
pormeteume bois e vacas;
dende que me viu casada
deume unha cunca de papas.
1335

Miña nai non me deixaba
ir xamáis ás romarías:
«Non vaias, filla, non vaias,
que as festas son tolarías».
Morreu miña nai e fun:
comprendo agora a verdade,
pois as veciñas que foron
non fan senon criticarme.
1328

Miña nai non quer que me case
porque eu son enfermiña;
déixeme casar, naiciña,
que me hei de pór boiña.
1329

Miña nai non quer que me case
porque non quere ter nora;
ela tamén se casou
e nona quería a sogra.
1330

Miña nai pariume ó lume
por baixo de unha tixela
e veu o gato e levoume
pensando que era vitela.
1331

Miña nai por me casar,
meu pai por me dalo dote,
houbo unha rifa na casa,
houberon partir un pote.
Cantigas semellantes a esta óuvense
en Portugal, como esta do Minho:
Minha mãe por me casar
prometeu-me quanto tinha,
depois de me ver casada
deu-me um saco sem farinha.
430
Hainas case idénticas en Portugal
(Viana do Castelo, Arouca, etc.):
Minha mãe, p’ra m’eu casar
prometeu-me tres ovelhas:
uma manca, outra cega,
outra musga, sem orelhas.
431
Semellante á cantiga 1324. Vid. cantiga 2055.

E

1334

Miña nai, miña naiciña,
que linda nai teño eu:
vendeu o seu coletiño
para me marcalo meu.

429

F

1332

Miña nai por me casar
oferceume o pé de un pote;
dende que me viu casada
deume con íl no cogote.
1333

Miña nai por me casar
oferceume unha boa manta
i a condanada o que figo
foi darme unha boa somantada.
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Miña nai por me casar
pormeteume canto tiña;
dende que me viu casada
deume o fol da fariña.429
1336

Miña nai por me casar
pormeteume canto tiña;
dende que me viu casada
díxome que nada tiña.
1337

Miña nai por me casar
pormeteume tres ovellas:
unha cega i outra manca
i á outra fáltanlle as orellas.
1338

Miña nai por me casar
pormeteume tres ovellas:
unha coxa, outra manca
i outra cega e sin orellas.430
1339

Miña nai por me casar
pormeteume unha xugada;
desque casada me viu
non ma deu a condanada.
1340

Miña nai quéreme moito,
como a miña nai ningunha,
pois a probiña non come
por me deixar boa fertuna.431
1341

Miña nai quéreme moito,
porque lle fío na roca:
cada vintecatro noites
fíolle unha mazaroca.
1342

Miña nai quere que fíe
a laciña pra un refaixo;
eu digo que a fíe ela,
que eu non quero traballo.
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1343

Miña nai ten tres ovellas,
todas tres mas ha de dar:
unha coxa i outra cega
i outra xa non pode andar.432
1344

Miña nai ten unto vello
do porco que ha de matar:
o porco inda está na feira
i o diñeiro por gañar.433
1345

Miña nai vai tan velliña
que non pode traballar;
hei de traballar eu sola
para podela aforrar.434
1346

Miña nai xa mo decía
i eu xó teño reparado,
que a unha descolorida
estálle ben o encarnado.
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1351

Miña rosa do canizo,
meu caravel do fumeiro,
tanto tes no mes de maio
como no mes de xaneiro.
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1354

Miña sogra morreu onte,
Diola leve ó paraiso;
deixoume unha manta vella,
non podo chorar co riso.437
1355

Miña sogra morreu onte
i enterreina no borrallo;
eu a calcarlle a cabeza
i ela a soerguelo rabo.

1357

Miña sogra morreu onte
i enterreina no curral
i a condanada de noite
bérrame: «So perguizán!».

Semellante ás cantigas 1337 e 1338.
Lémbrese o Paso de las aceitunas,
de Lope de Rueda. Valladares recolle esta
cantiga:
Miña nai ten unto vello
do porco que ha de matar
e berzas tamén na horta
das coles que ha de prantar.
434
Vid. cantiga 1324.
435
Variante da cantiga 1181. Semellantes
a esta hainas en Portugal.
436
En Portugal atópanse moitas variantes de esta cantiga apricadas tamén á sogra.
437
No Minho haina idéntica; cecais de
ela estíe tomada a nosa:
Minha sogra morreu ontem,
Deus a leve ao Paraíso:
deixou-me uma manta velha,
não posso chorar co riso.
438
«Requear», entoar o Requiem.
432

433

Miña roquiña de cana,
meu fusiño de oliveira,
tendes que fialo liño
que me ven mañá da feira.

A

1353

1356

1349

I

Miña sogra morreu onte,
Diola leve ó ceo dos lobos;
deixoume unha manta vella
toda chea de piollos.436

Miña sogra morreu onte
i enterreina no camiño;
os cregos a requear
i eu a alumiarlles cun guizo.438

Miña queridiña, vaite,
que tarde se está faguendo;
solo con estas palabras
xa podes ir entendendo.

M

1352

1347

1348

A

Miñas andanzas de noite
déroncheme iste mal fin:
quén mal anda, mal acaba,
e senon miraime a min.435

Miña nena, non te quero
porque onte ouvinlle a teu pai
que eres porca e comes moito
e non queres traballar.
Miña prima ten un galo
que canta coma un capón;
damo, miña prima, damo,
prima do meu curazón.

D

1358

Miña sogra morreu onte
i enterreina no palleiro;
os cregos a responsala
i eu a tocalo pandeiro.
1359

Miña sogra morreu onte
i eu hoxe estouvos de festa:
nunca tiven unha noite
tan alegriña coma esta.
1360

Miña sogra non me quer,
miña cuñada tamén;
eso todo non me importa,
quéreme o meu amor ben.
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Miña Virxe da Peneda
esquirbíulle á da Badiña
que lle mandase decer
dos milagres que faguía.443
1371

Miña sogra querme mal
porque lle falo co fillo;
heille de mandar recado
de que o garde no bolsillo.
1363

Miña Virxe da Peneda
eu iste ano alá non vou;
tócame a rolda da iauga,
malia a quén ma botóu.444
1372

Miña sortella de plata
caeu no mar e afondóu;
tan bo camiño tu leves
como a sortella levóu.
O mesmo que a portuguesa (Minho)
que dí:
Minha terra, minha terra,
minha terra, e eu aqui!
Os anjos do céu me levem
à terra onde eu nasci!
440
Vid. nota 124 e cantiga 1368.
441
Semellante a esta é unha portuguesa
que dí:
Ó, Senhora da Abadia!
D’Abadia Senhora minha,
chamai-me vossa afilhada
que eu vos chamarei madrinha.
E tamén:
Santo Amaro de Carreira
é padrinho de Maria;
eu também sou afilhada
da Senhora da Abadia.
Adicada á Virxe da Peneda, atópase esta
outra, tamén en Portugal:
Nossa Senhora da Peneda,
Senhora tão pequeninha!
comadre da minha mãe,
Senhora, minha madrinha!
Vid. cantiga 1370 e Índice Toponímico,
s. v. badiña.
442
Variante da cantiga 1366.
443
Semella ser o comenzo de unha composición máis longa. Prá Virxe da Badiña
vid. Índice Toponímico, s. v. badiña.
444
«A rolda da iauga», o turno pra regalas herdades coa iauga comunal.
445
Vid. nota 491.
446
Moitos dos romeiros que van á
Peneda levan unha manta pra dormiren
elí mesmo, deitados no chan.
447
Os do «birrete bermello» son os portugueses, por alusión ao barrete que
usan os de estas fronteiras.

O

1370

Miña sogra non me quer,
miña cuñada tampouco;
a min eso non me importa:
quéreme meu amor moito.

439

Z

1364

Miña Virxe da Peneda
falaime, que teño medo,
que me queren acañar
detrás de aquile penedo.445
1373

Miña terra, miña terra,
miña terra i eu eiquí;
anxos do ceo, levaime
á terriña onde nacín.439
1365

Miña Virxe da Peneda
fun alá e nona vín;
ao baixar as escaleiras
deulle a risa para min.
1374

Miña Virxe da Peneda,
conque peina o seu cabelo:
cunhas erbiñas do monte
que lle chaman tormentelo.
1366

Miña Virxe da Peneda
fun alá i hei de volver:
deixéi a miña mantiña
doblada, por estender.446
1375

Miña Virxe da Peneda
daime vosa meadiña,
que a tea téñoa parada,
fáltame unha caneliña.440
1367

Miña Virxe da Peneda
que tan alta se foi pór,
entre toxos e penedos,
carballiños darredor.
1376

Miña Virxe da Peneda
da Peneda, Penediña:
chamárame ela afillada
i eu chamareille madriña.441
1368

Miña Virxe da Peneda
ten o xardín na arribada;
mandaino segar, Señora,
por unha moza casada.
1377

Miña Virxe da Peneda
da Peneda, Penediña;
teño unha tea acabada,
fáltame unha caneliña.442
1369

Miña Virxe da Peneda
ten unha mantilla de ouro
pra lle dar a unha mociña
que veu de Riba de Mouro.
1378

Miña Virxe da Peneda
escóitame esta oración:
que me queira Manoeliño
con todo o seu curazón.
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Miña Virxe da Peneda
vín acá, non teño medo;
veño ben acompañada
dos do birrete bermello.447
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Miña Virxe da Subreira
é amiga da goteira;
póñenlle o carballo á porta,
heille plantala videira.448
1380

Miña Virxe do Xurés,
baixaivos ao areal
que lle leva o millo a seca
as calaceiras do Val.449
1381

Miña Virxe do Xurés,
eu bena vín ao sol posto
cunha rosiña na mau
i outra na mazá do rostro.
1382

Miña Virxe do Xurés,
eu iste ano alá non vou;
pola falta de diñeiro
moita xente se quedóu.
1383

Miña Virxe do Xurés,
eu iste ano alá non vou
polo mor dos alborostos,
malia quénos armóu! 450
1384

Miña Virxe do Xurés,
iste ano alá hei de ir,
heille de levar un ramo
que do ceo me ha de vir.451
1385

Miña Virxe do Xurés,
iste ano alá non vou:
tiña o diñeiriño xunto
e non sei quén mo levou.
1386

Miña Virxe do Xurés,
quérena subir arriba;
as mozas de Vilameá
choran que parten a vida.452
1387

Miña Virxe do Xurés,
que tan alta se foi pór,
entre toxos e carqueixas
e carballos darredor.
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1388

Miña Virxe do Xurés,
que tan alta se foi pór
pra lle dar os «Boenos días»
o domingo do Señor.
1389

Miña Virxe do Xurés,
ten o tellado de vidro
que llo deu un mariñeiro
que andaba no mar perdido.453
1390

Miña Virxe do Xurés,
ten unha ventana nova
para ver aos portugueses
cómo tocan a viola.454
1391

Miña Virxe do Xurés,
ten un xustillo bermello;
dálle o sol pola ventana,
relumbra coma un espello.
1392

Miña Virxiña do Viso
alá vai pola bemposta:
de cansadiña que vai
non pode subila costa.
1393

Miña Virxiña do Viso
alá vai pola ladeira
botándolle as bendiciós
ás mociñas de Lubeira.455
1394

Miña Virxiña do Viso
sete anos foi muiñeira:
tiña a palanquiña de ouro
i a basoira de oliveira.456
1395

Miña Virxiña do Viso
ten o xustillo moi feito
que llo mandóu Xesucristo
para cinguilo seu peito.
1396

Míraos ben a todos,
trátaos ún a ún
hasta que a comprenden
non quere a ningún.
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448
Refírese ao costume moi corrente
no norde de Portugal e que tamén se atopa por eiquí nas terras de preto da raia,
de pór unha videira ao pé de un arbre pra
que trepe por íl enriba, costume ao que
alude xa Horacio (Beatus ille, vs. 9-10)
cando dí:
Ergo aut adulta vitium propagine
Altas maritat populos...
Pola súa parte, dinos Plino (H. N., xiv, 10):
In Campano agro populis nubunt, maritasque complexæ atque per ramos earum
procacibus bracchiis geniculato cursuscandentes cacumina æquant, in tantum
sublimes ut uindemitor auctoratus rogum ac tumulum excipiat.
Outros clásicos falan do mesmo atales
como Ateneo, os Laserna, Florentinos, etc.
No século xv o Barón Rosmithal de Blatna
dinos que preto de Coimbra atópase «montes poboados de oliveiras, antre as que
hai viñas», e tamén no século xviii nos dí
o mesmo Arturo Young na sua viaxe pola
España. Na Campania, aínda hoxe se ollan
as videiras rubindo polos olmos: é a «coltura promiscua» (Max Derruau, Tratado de
geografía humana, 209). Pola súa parte,
Pierre George (Geografía rural, 78) fala de
que «los setos de árboles altos... sirven de
soporte a la vid en los jardines de Toscana
y Campania». A rima dos dous pirmeiros
versos da nosa cantiga é ocasional.
449
Pra pregar a chuvia baixan a imaxe da
Virxe do Xurés á parroquia de Riocaldo,
situada no Val.
450
Seguramente fálase de algunha rifa
ou pelexa antre os veciños de algunhas
parroquias na festa do Xurés, que tería
entón certa sona pola sua manitude. Estas
pelexas eran denantes de cotío producidas
nas festas e romarías, anque é de notar que
raramente se producían mortes nelas.
451
No norde de Portugal:
A Senhora da Peneda
que eu p’rao ano lá hei-de ir,
que l’hei-de levar um cravo
que do céu me há-de cair.
452
A Nosa Señora do Xurés está normalmente na ermida do seu nome, mais en
caso de necesidade báixana á parroquia
(Vid. cantiga 1380), tornándoa logo ao
seu altar da serra.
453
Parez adaptación de outra idéntica
adicada á Nosa Señora da Barca e dabondo coñecida. Unha ideia semellante tena
unha cantiga de S. Tirso (Portugal):
Senhora da Livração,
tende-lo pilar de pedra;
bem o puderas ter de ouro,
ou de prata, se quiseras.
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454
Á festa da Nosa Señora do Xurés veñen moitos romeiros de Portugal.
455
A imaxe da Nosa Señora do Viso está
durante o inverno na eirexa parroquial
de San Vicente de Lobeira, mais a comenzos do vran, no domingo de Pentecostés,
lévana en procesión á súa ermida no
cume do monte do Viso, traguéndoa de
novo á eirexa parroquial no mes de seitura. O camiño por onde vai e ven está todo
il á vista da parroquia.
456
Cecais alusión a certas mandas testamentarias feitas á Virxe do Viso, antre
as que temos ollado algún muiño; esí, o 8
de xaneiro de 1739, Silvestre Rodríguez,
«tonsurado, vezino de Facós» (Lobeira)
funda unha capellanía na ermida da Nosa
Señora do Viso, baixo a adevocación da
Nosa Señora do Rosario, dotándoa de casas, fincas e muiños. Polo demáis, nas terras de Arousa hai esta variante:
Santa Xusta de Moraña
foi tres anos muiñeira;
tiña a escoba de palma,
trabadoiras de oliveira.
Cecais se poida acrarar esta cantiga de
un xeito semellante á nosa.
457
Nunha pastorela do rei D. Dinis un
cabaleiro atopa a unha moza e ao ollala
tan fermosa e tristeira
e poren dixi lh’assy:
Senhor por vosso vou eu.
O tema atópase hoxe en Viana do
Castelo nunha semellante á nosa:
Menina do lenço preto
diga-me quem lhe morreu;
se lhe morreu pãe ou mãe,
para amor aqui estou eu.
En Santander tamén se ouve cantar:
Tan chiquita y tienes luto,
dime quién se te murió;
si se te ha muerto tu amante,
no llores, que aquí estoy yo.
458
Confróntese coa cantiga 306.
459
Moi corrente na Galiza na forma de:
Moito miras para min,
moito me chiscalo ollo;
son criada de servir,
non podo atender a todo.
Vid. cantiga 261.
460
Vid. nota 192.
461
O «quinteiro» ou «quintairo» é un
anaco de camiño que queda dediante da
casa e que se ten estrado con toxos pra
que a facenda os vaia curtindo prós convertir en esterco.
462
Cantigas semellantes a esta, nas que
se gaba ás morenas, abondan noutros cantigueiros. Atópanse en Castela, Portugal,
etc., sendo un pensamento que aporvei-
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1406

Mira pra ela, mira pra ela,
que ela pra tí mirará;
se che parece pequena
déixa, que ela medrará.
1398

Moito me doi a cabeza,
moito me doi o pescozo
de mirar cara o portelo
a ver se ven o almorzo.458
1407

Mociña do pano negro,
dime a min quén che morréu;
se che morréu o amore,
para amor eiquí estóu eu.457

Moito miras para min,
moito me chiscalo ollo;
teño moito que faguer,
non podo atender a todo.459

1399

1408

Mociño que me a min falas,
se aínda non queres casar
vai precurando outra moza,
que estóu cansa de agardar.

Moito se engana o que xuzga
aos homes pola presencia:
hai unhos corpos tan grandes
cunhas almas tan pequenas! 460

1400

1409

Mociños de alá de baixo,
vinde rondar a Facós,
que anque vos hai pouca auga
os millos háivolos bos.
1401

Moito te quero, escopeta,
és a miña encubridora:
dín que vou cazalas lebres,
veño de vela señora.
1410

Mociño, vaino sabendo:
teño tenro o curazón;
se tú fas mofa de min
pra tí non hai salvación.
1402

Moito tocas, moito cantas,
moito tocalo pandeiro:
ises son os becerriños
que che curten o quinteiro.461
1411

Moita pena é a do cego
non saber por onde vaie,
moita máis che é a miña
non saber túa vontade.

Montañesa, ven conmigo
que nos imos prá ribeira
onde se colleitan uvas,
melocotós e máis peras.

1403

1412

Moitas flores hai no campo,
algunhas ben cheirosiñas,
mais non teñen comparanza
coa fermosura das meniñas.

Morena como a pementa,
non sei que ten o moreno
que a todo o mundo contenta.
1413

1404

Moitas flores hai no campo,
tamenas hai no xardín;
anque teñas moitas leiras
non te quero para min.

Morena te figo Dios,
morena, esí te eu quero;
por ser morena pareces
un anxeliño do ceo.
1414

1405

Moitas veces penso nesto
dende o intre en que te vin:
como foi que tanto tempo
puden eu pasar sen tí.
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Moreniña ten que ser
a terra prós caravés
i a muller que eu hei querer
moreniña e con desdén.462
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1415

Moreniña Diola fixo
i eu mórrome de delor
porque ela me non quixo.
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1424

Morreume miña naiciña
i anque me quedóu meu pai
vexo que non hai cariño
como o que ten unha nai.

1416

Moreniña feiticeira,
leváchesme o curazón;
trátamo ben, queridiña,
tenlle algunha compasión.

1425

Morreume miña naiciña,
miña nai do curazón;
a tódalas vexo vir
i á miña naiciña non.465

1417

Moreniña, moreniña,
morena coma unha mora;
non sei que ten o moreno
que a todo o mundo namora.463
1418

Moreniña, moreniña,
moreniña de Cadós,
dame o teu amor, morena,
xa que cho pido por Dios.
1419

Moreniña, moreniña,
moreniña Dios te fixo;
damo o teu amor, morena,
xa que me a roxa non quixo.
1420

Moreniña, moreniña,
váite lavar ao cachón,
que por moito que te laves
és morena de nación.
1421

Moreno pintan a Cristo
e moreno era San Pedro,
moreniño é meu amor
e por eso eu tanto o quero.
1422

Morenos son os meus ollos,
moreniños han de ser;
de Lubeira os teus viñeron,
nonos volveréi a ver.
1423

Morrer nos teus brazos, nena,
será morte con regalo,
pois é tanto o que che quero
que hasta a morte me allano.464

1426

Moucho que estás no penedo,
eres de cartón,
non che teño medo.
1427

Moza dos vinte mozos
e conmigo vinteún,
xa te poder ir casando
que te quedas sen ningún.466
1428

Moza probe e ben vestida
moito me dá que pensar:
Dios só viste aos paxariños
porque non saben fiar.467
1429

Moza que estás na ventana
coas puntas do pano fora:
mítelle as puntas pra dentro,
que o pano non me namora.
1430

—Moza que véndelas peras,
cántas che mandaron dar?
—Para tí, meu queridiño,
non mas mandaron contar.
1431

—Mozas, as de alá de embaixo,
con qué peinádelo pelo?
—Cunhas erbiñas do monte
que lle chaman tormentelo.468
1432

Mozas dos panos marelos
i os refaixos colorados,
se querendes algún mozo
confesai vosos pecados.
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tan algúns poetas cultos e que se ligan
coa cantiga 616 de esta nosa recolleita.
San Xoan da Cruz dixo:
No quieras despreciarme,
que si color moreno en mi hallaste,
ya bien puedes mirarme
después que me miraste,
que gracia y hermosura en mi
[dexaste.
No cancioeiro popular de Castela atópase:
Morena tiene que ser
la tierra para claveles
y la mujer para el hombre
morenita y con desdenes.
En col do tema da gabanza das morenas, vid. J. Mª Alín, El cancionero, páxinas 254 ss.
463
Vid. cantiga 1412.
464
En Castela:
Morir en tus brazos, niña,
será muerte con descanso,
mira si te quiero bien
que hasta a la muerte me allano.
Polo leixaprén parez ligada coa cantiga
834.
465
Variante da cantiga 1522.
466
Vid. nota 78.
467
Cantiga ispirada, sen dúbida, en
Mateo, vi, 26. Na Galiza temos ditos populares en col do mesmo tema: «Moza
probe e ben vestida, mal me cheira a chamusquina» e tamén «O que come cabrito
e cabra non ten, de algures lle ven».
468
Vid. nota 353.
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1433
Vid. nota 394.
470
Variante da cantiga 1069.
471
Vid. cantiga 832 e nota 280.
472
Esta cantiga contén, en síntese, a descrición de un fiadeiro, no que se levan a
cabo as labouras de preparación do liño
nela aludidas, namentras mozas e mozos
falan, cantan, brincan e baillan ao son da
cazola (Vid. nota 284) e outros istrumentos improvisados.
473
Semella importada da beiramar. Vid.
cantiga 2464. Compárese coa castelán
que dí:
Como canta, como canta
la sirenita en el mar!
Muchos barcos dieran vuelta
solo por la oír cantar.
En Portugal atópase unha variante que
parez ligar esta coa nosa:
Lá no meio dêse mar
ouvi cantar e escutei;
saiu-me a Senhora Sereia
lá no palácio del-Rei.
Outra portuguesa, dí:
Eu ia pelo mar fora,
ouvi cantar, escutei:
ouvi cantar a sereia
lá no palácio do rei.
E aínda estas outras:
Valha-me Deus, como canta
a sereiínha no mar!
Os marinheiros dão volta
para a ouvirem cantar.
—•—
Ouvi cantar a sereia
no meio daquele mar;
muitos navios se perdem
ao som de aquele cantar.
Polo demáis, a nosa é tradución literal
dunha castelán que é coñecida dabondo:
En el mar hay una torre
y en la torre una ventana
y en la ventana una niña
que a los marineros llama.
O canto das sereias ten soa en tódolos
cancioeiros, especialmente nos que se
relacioan co mar Mediterráneo. Veleiquí
o comenzo de un canto sefardí:
Levantaivos vos, toronja,
del vuestro lindo dormir,
oiréis cantar hermoso
a la sirena de la mar.
. . . . . . . . . .
Outra versión, tamén castelán, da cantiga que comentamos, dí:
En el mar hay una torre
y en la torre una ventana
y asomada una sirena
que a los marineros llama.
469
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1442

Mozas que estandes á porta,
tendes refaixos marelos;
non me botendes olladas
que eu ao fin non vos quero.
1434

Muller como a miña
nona ten ninguén,
que non abre a porta
sen saber a quén.
1443

Mozas que van á seitura,
mozas que á seitura van,
mozas que van á seitura
lévana e nona tran.469
1435

Muller que en home se fía
moi pouco do mundo sabe;
fai coma unha escopeta
que moi falsa ten a chave.
1444

Mozo de orellas de burro,
agárrate a traballar;
namentras te no-acostumbres
contigo non hei casar.
1436

Na casa de un labrador
traballos todo se volve;
que condanada é a vida,
a vida toda de un probe!
1445

Mozo que me dás a pera
dame tamén a navalla,
que non podo comer pera
que non fora debullada.
1437

Nacín na cima do monte
unha tardiña de sol
i as erbiñas dos picoutos
feríronme o curazón.
1446

Mozo, se casar ben queres
cunha roxa nono fagas;
cásate cunha morena
que as roxas son moi paradas.
1438

Na corte de Xan Manoel
hai moitas mozas cantando:
unhas tascan, outras fían
i outras están asedando.472
1447

Mozo, se casar ben queres
cunha roxa nono fagas;
cásate cunha morena
que che son ben máis saladas.
1439

Na horta da tía Matilde
hai unha erba bermella;
pró mes que ven caso eu
co fillo da tía Manoela.
1448

Mozos hainos na montaña,
mozos hainos na ribeira,
hainos de media polaina
hainos de polaina enteira.470

Naiciña, miña naiciña,
que tan soiña me deixas;
xa non ten a túa filla
a quén lle contalas queixas.

1440

1449

Mozos que estandes á porta
rillando na pechadura:
mañá, que é día santo,
porémoslle outra máis dura.

Naiciña, non sei qué teño
meu mal nono entende naide:
pouco a pouco e sen sabelo
mórrome de soedade.

1441

1450

Mozos que están no ripanzo,
póñanse na ramallosa,
que co que ehí están faguendo
o liño non vai á poza.471
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Na mar hai unha torre
e na torre unha ventana
e na ventana unha nena
que aos mariñeiros chama.473
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1451

Namoreime da tua crenchiña
e do teu polidiño andar;
enguedelleime i enguedelleime
e non me puiden desenguedellar.474
1452

Namoreime de un casado,
penséi e volvín en min:
que á súa muller deixa
millor me deixará a min.
1453

Naquela ventana hai luz,
é que alí estánse deitando;
elí queda o meu amor
i eu pola rúa penando.475
1454

Naquela ventana hai luz,
é que se e se están deitando;
son os ollos do amor
que me están alumeando.
1455

Negriña máis que morena,
non me disprecies, meniña,
que me vou morrer de pena.
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1462

Nesta terra hai boas mozas,
mais ningunha é como a miña:
alta, boa moza, ben feita
e coa cara moreniña.
1463

Nin bo pedro
nin bo burro negro
nin bo lameiro
por riba do rego.477
1464

Nin Castilla vale nada
nin tampouco Andalucía;
quen non coñece Galicia
non coñece maravilla.
1465

Ninguién se fíe dos homes
nin de todo o seu afán,
que teñen o mel na boca
e no peito o solimán.
1466

Nin te quero nin te quixen
nin te quereréi xamáis,
que pra te casar conmigo
mal te ensinaron teus pais.
1467

Nin te quixen nin te quero
nin teño tal intención:
por outras partes máis altas
navega o meu curazón.

1459

Nesta rúa roxen cachos
seica perderon tiseiras;
son o demoño dos xastres
que van pra onda as costureiras.
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1461

Nesta terra de Lubeira
andan os lobos por ela;
vámonos de eiquí, meus ollos,
meus ollos, vámonos de ela.

1458

Nena, se foses quén pensas
serías filla de un conde,
pero esí non vales nada,
que o que se vé non se esconde.

L

1460

1457

Nena bonita no mundo
non había de nacer
porque fai como a mazá:
tódola queren comer.476

A

Nesta rúa roxen cachos,
seica se partiron olas;
as mociñas de Facós
son a flor das outras todas.

1456

Negros son os teus cabelos,
negra é a mala fertuna,
negros son os teus olliños
que me a min dan penuria.

D

1468

Niste lugar de Facós
din que non hai fermosura:
hai un moreno gracioso
mais que todo o desemula.

109

E semellante a outras portuguesas é a
esta que se atopa en Castela:
El canto del dulce encanto
tan solo saben cantar
o ángeles en el cielo
o sirenas en la mar.
As portuguesas a que aludimos son:
Onte à noite à meia noite
ouvi um lindo cantar;
eram os anjos do céo
ou a sereia no mar.
—•—
Esta noite, à meia noite,
ouvi um lindo cantar;
cuidava que eram os anjos,
era a sereia no mar.
Unha variante delas dí:
— Anda, anda, minha filha,
ouvir o lindo cantar.
Ou são os anjos do céu
ou a sereia no mar.
— Nem são os anjos no céu,
nem as sereias no mar;
é o Conde Nilo, meu pai,
que comigo quer casar.
Coidamos que a lenda da sereia é de
orixe mediterráneo, polo que é lóxico
que esta cantiga nosa seña importada,
non soio nesta comarca, senón tamén
no restao da Galiza, por onde se atopa
espallada. Non debemos esquecer, non
embargantes, que a tal lenda pode ter
eiquí unha adaptación a un mito vello
que dese lugar a esta cantiga e a outras
semellantes. Vid. J. Gella Iturriaga, La
sirena..., e tamén a intresante nota de
F. Bouza Brey en Cant. pop. de Arousa,
páx. 13, nota 2.
474
Vid. nota 318.
475
Case idéntica haina en Asturias:
N’aquella ventana hay luz
y allí se están acostando;
allí están los mis amores
y yo por aquí penando.
476
Moi espallada por toda a Galiza, atópase tamén en Portugal.
477
Típico exempro de cantiga-refrán. O
«pedro» é o chourizo que se fai co intestino groso do porco e que pola súa pouca
dura cosómese aixiña.
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Niste lugar de Requeixo,
no medio quero decer,
hai un piñeiriño verde
que alumea sen arder.482
No alto de aquela serra
anda un galo con tres pitas negras;
o galo canta i as pitas berran,
aquil é o demo que anda na serra.483
1480

Niste lugar de Facós
non se crían avelairas
que se crían boas mozas
morenas pero saladas.479
1472

No alto de aquela serra
ten meu pai unha tapada
que dá uvas no xaneiro
e llas non queima a xiada.
1481

Niste lugar de Guxinde,
ao pasar polas ladeiras,
pasade coa faldra fora
pola mor das feiticeiras.480
1473

No alto de aquile monte
botéi cintas a voar;
o meu amor é caixeiro
e ten moitas pra me dar.484
1482

Niste lugar de Guxinde,
ao revolver polas ladeiras,
pasade coa faldra fora
pola mor das costureiras.
1474
Vid. cantiga 1496.
Parez de orixe castelán. Polo demáis
trátase dunha adaptación, xa que Lobeira
é terra de avelairas, en contra do que dí a
cantiga.
480
Sen dúbida pola semellanza coa alba
dos sacerdotes, o levar a faldra da camisa
fora afuxenta ás bruxas, coas que na cantiga seguinte se identifica ás costureiras.
481
Vid. cantiga 2558 b.
482
Ás boas mozas adóitase comparalas
cos piñeiros e coas cerdeiras.
483
Variante da cantiga 109.
484
Haina semellante en Viana do
Castelo:
Eu hei-de subir ao alto,
deitar fitas a voar;
o meu amor é tendeiro,
fitas anda a comprar.
Convén ter en conta que na nosa cantiga a desiñación de caixeiro equival a
dependente nunha tenda, non acadando
o siñificado da voz castelán cajero.
485
Vid. nota 692.

F

1479

Niste lugar de Facós
non entra carro ferrado
se nono trae o Manoel
co burriño polo rabo.478

479

O

1478

Niste lugar de Facós
levouno todo a xiada;
so quedóu un toupeallo
por baixo de unha arribada.

478

Z

No alto de aquile monte
deille a volta ao meu capote;
acordáronseme as mozas
e mailas fabas do pote.
1483

Niste lugar de la Vila
non hai moza que apareza;
quedóu Rosa da Fachesa
cun penedo na cabeza.
1475

No alto de aquile monte
hai unha preciosa flor,
mais en bonita lle gaña
a cara do meu amor.
1484

Niste lugar de la Vila
non hai mozas que rondar;
hai unhas poliñas novas,
mozos, deixalas criar.481
1476

No alto de aquile monte
hai un penedo de pico;
ven prá miña beira, nena,
que che quero dar un bico.
1485

Niste lugar de Requeixo
hai un pociño de bogas,
mais o que as ha de pillar
ten que gastar catro solas.
1477

No alto de unha figueira
estaba un home atutando;
afaite sola, meniña,
que eu xa te vou olvidando.485
1486

Niste lugar de Requeixo
hai un pociño de neve;
eu quixera beber nil,
meu curazón non se estreve.
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No blanco dos teus olliños
hei de faguer escritura
de te non esquecer nunca
se túa vontá me axuda.
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1487

No camiño de Castilla
moito pican as areas;
picarán a meu irmau
que anda por terras alleas.486
1488

No ceo manda Dios
e na xusticia o alcalde,
o cura manda na igrexa
i os mozos mandan na calle.487
1489

No ceo non hai faroles
que todo son estreliñas;
bendita sea túa nai
que as ten tan bonitiñas.
1490

No fiadeiro os mociños
sempre apagan o candil
pra que non rifen as vellas
por andar a rebulir.
1491

Noite escura, noite escura,
para min eres regalo;
xa me están aborrecendo
as noites de luar claro.
1492

No lugarciño das Quintas
amores hei de tomar,
á entrada ou á saida
ou no medio do lugar.488
1493

No lugarciño de Quenguas
levóuno todo a xiada;
so quedóu un caravel
por baixo de unha arribada.
1494

No lugarciño de Ribas
hai unha calabaceira
que dá moitas calabazas
i en cabo queda solteira.
1495

No lugar de Fradalvite
amores hei de tomar
ou na entrada ou na saida
ou no medio do lugar.
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1496

No lugar de Fradalvite
non entra carro ferrado
se nono trai Elisiña
co burriño polo rabo.489
1497

No lugar de Santa Baia
hai unha moza moi boa;
déixase querer por todos,
casar non quere por agora.
1498

No lugar de Santa Baia
toda-as mozas baillan ben,
por eso en todo Lubeira
nonas pode ver ninguén.
1499

No medio de aquil camiño
hai un ramo de ortelá;
pasache e non me falache,
a min tanto se me dá.
1500

No medio de aquil camiño
topéi un ramo de ameixas;
pasaches e non falaches,
tanto levas como deixas.
1501

No medio de Santa Baia
hai unha fonte que cría
bos mozos e boas mozas,
boas caras de alegría.
1502

No nabal do meu sogro
acitáronme os cás
e saíu a miña sogra
cunha chanca na mau;
coa chanquiña na mau
i o zapato no pé;
ela a min tenme rabia,
eu ben sei por qué é.
1503

Non busques muller na feira
e menos na romaría:
busca as rapazas na casa
vestidas de cada día.490

111

Vid. nota 66.
De orixe castelán, onde atopamos:
En el cielo manda Dios,
en el lugar el alcalde,
en la iglesia el señor cura
y a mí no me manda nadie.
488
Esta cantiga atópase en toda a Galiza,
xa que as variantes son doadas trocando
o nome da localidade por outro que lle
conveña. Hai tamén en Portugal moitas
semellantes a ela. Como o topónimo vai
no pirmeiro verso, non intresa prá rima.
Vid. o comentario de Franco Grande a
estas adaptacións en M. Leiras Pulpeiro,
páx. 108.
489
Vid. cantiga 1470. Alusión á probeza
diste lugar: a falla de gado non permite
xunguir o carro pra levar e traguer as
cousas. Hai unha cantiga semellante en
Aranga (Cruña):
Na aldea de Palavea
non entra carro ferrado
sinón o de Martiñán
cunha porca polo rabo.
490
En Asturias:
El que quiera buena moza
no la busque en romería;
vaya a su casa a buscarla
en ropa de cada día.
486
487
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1513

Non chas quero, non chas quero,
castañas do teu magosto;
non chas quero, non chas quero,
que me saben ao chamosco.
1505

Non me fales tan meiguiño,
non me veñas enganar;
sei que me non queres ben
e que ao fin hasme deixar.
1514

Non chores meu irmauciño
que a naíña está a chegar:
foi pola fariña ao muiño
e non nos ha de tardar.
1506

Non me fío das morenas
nin da súa lengoa limada;
quero casar cunha roxa
anque sea prá somana.
1515

Non chores meu pequeniño,
que a naiciña está a chegar;
foi pola fariña ao muiño
e teu pai foille asubiar.491
1507

Non me importa saia a lúa
con campaniñas de plata;
pra me alumear a min
a luz dos teus ollos basta.495
1516

Non hai cantiga no mundo
que non teña o seu refrán;
nunca ninguén faga contas
senón do que ten na mau.
1508

Non me mates con coitelo
que é aceiro venenoso;
mátame con palabriñas
do teu peitiño amoroso.
1517

Non hai folla máis miuda
que é a folla do codeso;
trocar as falas contigo
hasta o teño por disprecio.
491
O irlle asubiar ou irlle falar a alguén
ten por obxecto darlle ánimos cando
pode ter medo polo camiño, especialmente de noite.
492
Lembra á cantiga 973.
493
En Castela hai esta variante:
Para pasar por tu calle
no necesito faroles:
tus ojos son dos luceros
que relumbran más que soles.
Vid. cantiga 515 e nota 495.
494
Parez vir da beiramar. O alquitrén
emprégase pra calafatear ou pra ceibar
as paredes das casas da humedade, mais
por eiquí non se usa.
495
Unha cantiga castelán dí:
No importa que salga el sol
con campanillas de plata,
que para alumbrarme a mí
la luz de tus ojos basta.
496
Parez unha parodia da cantiga seguinte.
497
Esta fermosa cantiga lembra craramente un tema que se poidería desenrolar nunha pastorela ou nunha serranilla,
o mesmo que socede coa cantiga 74.
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1509

Non me namora a túa cara
nin a túa cabeleira
que me namora o canastro
que tes no fondo da eira.496
1518

Non lle dis voltas, rapaza,
contigo heime de casar,
que hei de andar a pór de ti
e haste de namorar.492
1510

Non me namoran aneles
nin pendentes nas orellas;
namóranme os teus olliños,
pigureira das ovellas.497
1519

Non me alumées, candil,
nin tampouco tú, luceiro,
que me alumean os ollos
de unha meniña que eu quero.493
1511

Non me rondes, non me rondes,
que non quero ser rondada,
que son filla de bos pais,
non quero ser marmurada.
1520

Non me enganes, queridiño,
e dime sempre a verdá,
que ao que engana a unha inocente
Dios ha faguelo penar.
1512

Non me tires con pedriñas
nin con mazás retalladas;
eu para ti non nacín,
non me sígalas pisadas.
1521

Non me fales mal dos homes
que eu tamén lles quero ben:
quen mos dera ver a todos
nunha pipa de alquitrén! 494
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Non me tires con pedriñas
nin con onzas recortadas;
non me tires con pedriñas
nin me sigalas pasadas.
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1522

Non me tires con pedriñas
que escasí non chas aceito:
en canto o mundo for mundo
tú para min xa tes feito.
1523

Non me tires con pedriñas
que me vas partila louza;
tírame moitos biquiños
de esa boquiña graciosa.
1524

Non me tires con pedriñas
que son do mesmo penedo;
se te atopo nun camiño
son capaz de comer xente.
1525

Non me trates de enganar,
anda conmigo con tento,
que se pensas que che quero
engánate o pensamento.
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1533

Non quero mazá picada
nin do mesmo roisiñol:
quena picare que a coma,
que lle quitóu o sabor.
1534

Non quero que me des nada
nin que te acordes de min;
quero que teñas mamoria
do tempo que te servín.499
1535

1528

1529

Non quero berzas con unto
nin nabizas con aceite;
pra min non hai cousa boa,
hasta me fai mal o leite.
1530
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1532

Non quero do teu querer,
que o teu querer o repartes:
fas como aquiles faroles
que alumbran por moitas partes.498

Non quero querer ninguén
nin ninguén me queira a min;
quero vivir entre flores,
hoxe eiquí, mañá elí.500

Non queiras muller pequena
que noa ves se non te agachas
nin precures gado miudo
que todo il son carrachas.

L

1531

1526

1527

A

Non quero dos teus cariños
nin das túas amistás;
as túas palabras doces
para min son soedás.

Non podo crer, miña nena,
que me queiras de verdade:
se estóu soñando, prendiña,
teño medo a despertare.
Non poñas o pé no meu
nin a mau na miña saia,
que anque son moza solteira
espero de ser casada.

D

1536

Non quero que te vaias
nin que te quedes
nin que me deixes sola
nin que me leves.
1537

Non quero, vaia,
non quero que me poñas
a mau na saia,
que son casada,
que se fora solteira
tanto me daba.501
1538

Non quero zapato curto
que se me enterra na area;
non quero amores de fora
que xa chos teño na aldea.502

Non quero casar en Crasto,
que é terra de penedos;
heime casar en Xendive,
que é terra de moitos grelos.

113

Semella quererse xustificar este feito
na cantiga 1068. Hai unha castelán que
dí:
Anda, vete, no te quiero
que ya me cansé de amarte,
que eres farol encendido
que alumbras a todas partes.
Na Arxentina atópase unha cantiga que
parez un comentario a estas:
Ese farol que alumbra
por todas partes
puede ser que algún día
la luz le falte.
499
Nas terras de entre o Douro e o
Mondego hai esta cantiga:
Não quero que me dês nada
que eu também nada te dou;
sô quero que tu te lembres
do tempo que já passou.
En Segovia din:
No quiero que me des gloria
porque no la he merecido;
solo quiero que me pagues
el tiempo que te he querido.
Pra M. Torner estas cantigas proveñen
de La bella malmaridada. Vid. nota
189.
500
Vid. cantiga 985.
501
Vid. cantiga 1527.
502
No resto da Galiza é moi coñecida
esta cantiga na seguinte forma:
Non quero zapato baixo
que se me enterra na area;
non quero amores de lonxe
que os teño na miña aldea.
En Portugal:
Não quero sapato fino
que se me enterra na areia;
não quero amores de fora
se eu os tenho na aldeia.
E tamén:
Não quero sapato raso
que se me enterra na areia,
não quero amores da vila
tendo-os eu na minha aldeia!
I en Castela:
Que no quiero amores
en Inglaterra,
pues otros mejores
yo tengo en mi tierra.
498
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1548

Non quixera, rapaciño,
darche a tí o meu querer;
non me agradas, queridiño,
non teño que lle faguer.503
1540

Non te cases cun ferreiro
que che bota moitas chispas;
cásate cun carpinteiro,
que che fai moitas cousiñas.
1549

Non se canse, miña nai,
en faguerme gangos,
que eu vin a este mundo
a pasar traballos.
1541

Non te cases cun ferreiro
que é moi malo de lavare;
cásate cun mariñeiro
que ven lavado do mare.508
1550

Non sei pra qué me dás panos
con puntas para chorar
sabendo que son soldado
e non me podo casar.

Non te cases queridiña,
non te cases por agora,
que xa che chegará o tempo
de que te chamen señora.

1542

1551

Non son bonita que espante
nin fea que poña medo;
moreniña como son,
esí me quer o meu Pedro.504

Non te encostes ao loureiro
que é verde e pode quebrar;
encóstate ao meu peitiño,
que te pode asegurar.

1543
503
A rima dos versos impares parez ser
ocasional, anque iste feito atópase por
veces nas nosas cantigas.
504
Vid. cantiga 379.
505
En Castela haina diste xeito:
¿Recuerdas cuando pusiste
tus manos sobre las mías
y llorando me dijiste
que nunca me olvidarías?
506
Leiras Pulpeiro dá, sen localizar,
esta versión da Galiza:
Relémbrome, miña nena,
daquelas noites de vran:
ti contabas as estrelas,
eu as areas do chan!
507
Cando as eiras son de terra, prepáranse pra mallar o centeo botándolles
por riba bosta con auga e terra, trepándoas ben e deixándoas secar.
508
Vid. nota 22. Haina tamén en
Portugal:
Não quero amor ferreiro,
que é caro pelo lavar;
quero o amor marinheiro,
que vem lavado do mar.
509
Atópase semellante en Viana do
Castelo:
Não te mates por tomates
que estão na tomateira.
Não te mates por amores
que estão à tua beira.

O

1552

Non te acordas cando puñas
as túas maus sobre as miñas?
Non te acordas que dixeches
que nunca me esquecerías? 505

Non te fíes, miña filla,
das palabriñas dos homes,
que pode ser que algún día
coa rabia ben as chores.

1544

1553

Non te acordas, queridiña,
de aquela noite de vento
que quedaches nos meus brazos
sen acordo e sen alento?

Non te fíes, non, dos homes
nin rindo nin chanceando;
erguín os meus ollos rindo
e baixéinos esbagoando.

1545

1554

Non te acordas, queridiña,
de aquela noite de vrau?
Tú contábalas estrelas
i eu as areas do chau.506
1546

Non te fíes, rapaciña,
de home de dúas palabras,
que despóis, desque se casan,
non fan máis que dar patadas.
1555

Non te cases con Rosiña,
que é moza moi faladeira;
ponte, cando te non ve,
como a merdiña na eira.507
1547

Non te mates por tomates
que chos hai na tomateira;
mátate por te casar
cunha moza de Lubeira.509
1556

Non te cases con muller
que seza garatuxeira,
pois xamáis poderás ter
diñeiro na faltriqueira.
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Non te mates por tomates
que chos hai na tomateira;
mátate por ter amores
cunha meniña solteira.
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1557

Non teñas medo, meniña,
se de noite ouves chamar;
é o teu amor que pasa
e contigo quer falar.
1558

Non teñas, non teñas ansia
anque me vexas beillar;
báilloche por afición,
non baillo por agradar.
1559

Non te quero, non te quero,
e mais na cara cho digo:
non me criaron meus pais
pra me casare contigo.
1560

Non te quero, non te quero,
por eso voute querendo;
non me aborrezas, meniña,
xa me vas aborrecendo.
1561

Non te quero, non te quero,
xa che perdín a afición:
xa te barrín coa basoira
fora do meu curazón.510
1562

Non te quero por bonita,
que xa sei que nono és:
quérote por moreniña
e pola gracia que tes.
1563

Non te quero por ser rica,
que ben sei que nono és:
quérote por bonitiña
e pola lei que me tes.
1564

Non te quixen nin te quero
nin teño tal intención,
que outros paxariños voan
dentro do meu curazón.
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Non te quixen nin te quero
pódelo ten ben sabido,
xa te non pido a teus pais,
xa me non caso contigo.
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1566

Non te rías de quén chora,
que é cousa que Dios condena;
pode desandala roda
e collerte a mesma pena.511
1567

Non te rías, non te rías,
non te rías de ninguén;
algún dia te rirás
do mal que che agora ven.
1568

Non te vaias, meu amor,
deixa a ises outros marchar;
olla, non me deixes sola,
que a pena vaime matar.
1569

Non vai ben, non vai ben
a escopeta cargada no tren;
non vai ben, non vai ben
o automovel na via do tren.
1570

Non vai ben, non vai ben
a escopeta cargada no tren;
non vai mal, non vai mal
a escopeta cargada de sal.
1571

Non vos casedes con home
que máis novo que vós sea,
que ó ano de casadas
de desgusto estades cheas.
1572

Non vos deixedes guiar
por homes pormetedeiros:
que amostren as boas obras
leve o demo os parrafeos.
1573

No outro lado do rio
ouvín cantar unha melra;
éche a miña queridiña
que anda segando na erba.
En Portugal:
Já te amei, já te não amo,
já te perdi a afeição;
já te botei para um canto
fora do meu coração.
511
Rima cruzada pouco ocorrente no
cancioeiro popular.
510

1565

M

1574

Nosa Señora do Viso
que tan alta se foi pór:
dálle o aire, dálle o vento,
dálle a raciña do sol.
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Vid. cantiga 1367.
O Santuario da Virxe do Xurés é da
freguesía de Riocaldo, na que está o lugar
de Vilameá.
514
O pirmeiro verso é un «patrón» empregado dabondo nos desafíos.
515
Variante da cantiga 773.
516
En Proaza (Asturias) atópase unha cantiga da que a nosa parez tradución e que dí:
No te fíes de los hombres
aunque los veas llorar
que con los ojos te dicen
el pago que te han de dar.
517
O «aire de abaixo», vento do sul, é sinal de chuvia nestas terras. Diversas condicións climatolóxicas poden modificar a
cantiga, atal coma socede en Portugal:
Nunca vi ventar do norte
que aos três dias não chovesse;
nunca vi mulher casada
que se não aborrecesse.
Na mesma Galiza atópanse ditos e cantigas que acreditan esto:
Cando o monte de Carnota
ten a touca,
mete a leña
e pecha a porta.
Os brañegos din:
Nubes á ribeira, vellas á raxeira;
nubes á montaña, vellas á borralla.
E tamén hai:
Aire de Meira, caldeira á goteira.
—•—
Nebra en Corneira, vento ou auga
[ao outro día.
518
Pensamento semellante ao da cantiga 376. En Muros teñen esta variante:
Miña comadre Pelania,
non hai muller como ela!
dalle os osos ao seu home,
a carne cómea ela.
519
No cancioeiro da Vaticana atopamos:
O anel do meu amigo
perdi-o sol o verde pino,
e chor-eu, bela!
O anel do meu amado
perdi-o sol o verde ramo,
e chor-eu, bela!
Perdi-o sol o verde ramo
per en chor-eu dona d’algo,
e chor-eu, bela!
Perdi-o sol o verde pino
per en chor-eu dona virgo,
e chor-eu, bela!
En Viana do Castelo haina semellante i
en S. Simão de Nováis din:
Manuel é pano fino,
caiu na água, molhou-se;
valha-me Deus, Manuel,
o nosso bem acabou-se!
512
513
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Nosa Señora do Viso
quixo ser miña madriña
e díxolle a miña nai
que boa comadre tiña.512
1576

Nunca máis no meu xardín
eu volvo prantar roseiras;
suas varas ten espiños
e non son pra brincadeiras.
1585

Nosa terriña querida,
Galicia, a máis garimosa,
que entre todalas terras
tu érela máis fermosa.
1577

Nunca te fíes dos homes
anque os vexas chorar,
que as lágrimas xa che dín
o pago que che han de dar.516
1586

Nosa Virxe do Xurés,
a sua capela cai:
mozas de Vilameá,
quitaille a tella, quitai.513
1578

Nunca vín aire de baixo
que ós tres dias non chovese;
nunca vín amores novos
que se non aborrecesen.517
1587

Nos dias da miña vida
eu tamén gasto refaixo
i ainda volvo decer
que viva o barrio de abaixo.514
1579

Nunca vín carballo torto
botala rama direita;
nunca vín home casado
traguela barba ben feita.
1588

Nos dias da miña vida
eu tamén sei decer algo:
o sangue todo é bermello,
quen ten diñeiro é fidalgo.515
1580

O abade de Lubeira
ten a cabeza pelada
que lla pelaron as mozas
do lugar de Santa Baia.
1589

Nos dias da miña vida
eu xa vín un pano negro;
que por moitos anos vivan
as do fiadeiro do medio.
1581

O alecrín non se rega
porque na lentura nace;
amor firme non se rende
por ben martirios que pase.
1590

Nos dias da miña vida
eu xa vos vín un refaixo;
que por moitos anos vivan
as do fiadeiro de baixo.
1582

O amar i o querer ben
váiche no botar do caldo,
que para ti vas ó fondo
e pra min andas danando.518
1591

No teu coliño durmín,
nos teus brazos descansei;
non digas que me esqueciches
que eu a ti non te olvidei.
1583

O amor da costureira
é amor que pouco dura:
todalas costureiriñas
ten un ramo de loucura.
1592

Nunca logrei, rapaciña,
que tu ollases para min:
pois non te dés tanto tono
que eu para ti non nacín.
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O amor da costureira
era papel e mollouse;
agora, costureiriña,
o teu amor acabouse.519
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1593

O amor é feitifeiro,
que enfeitiza á mocedá
e despois de enfeitizada
solo pesares lle dá.
1594

O amor i o interés
loitaron no campo un día:
valeu máis o interés
que canto o amor tenía.520
1595

O amor que che eu teño
e máis o que che hei de ter
caiben na folla de un toxo
e máis nona han de encher.521
1596

O amor que é diste mundo
ten mentira e ten verdade:
ás veces dura un istante
e val unha eternidade.
1597

O amor que ha de ser meu
ha de telas pernas tortas,
a barriguiña pequena
i unha xoroba nas costas.522
1598

O amor que ha de ser meu
ha de ter a mau lixeira:
ha de collela rosiña
sen abalala roseira.
1599

O anelo do meu dedo
ten un candado con chave;
o segredo do meu peito
ningún mociño mo sabe.
1600

O anelo do meu dedo
tiene pechadura e chave;
os segredos do meu peito
solo o meu amante os sabe.523
1601

O anelo que me deches
con tres pedriñas azús
solo me durou tres dias:
sábado, domingo e lús.524
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1602

O anel que tu me deches
era de vidro e crebou:
tan mala guia tu leves
como aquil anel levou.525
1603

O anel que tu me deches
non é de ouro nin de plata;
se o teu amor no-é millor
lévallo a quen teña falta.
1604

O baille da carrasquiña
é un baille moi desemulado
que fincando a rodilla na terra
toda a xente se queda mirando.526
1605

O bandallo do meu home
vai na feira das culleres;
se mo vires por alá
quítamo de antre as mulleres.
1606

O bechiño está ehí en baixo
a durmir i a descansar;
ehí vai a meniña
a escoller o seu par.
1607

O burro morreu,
requichou os dentes
e díxolle adios
a todolos presentes.527
1608

Ó cabalo do pintor,
aquile das pernas blancas,
a Tupina do Rixón
átalle o rabo con tranzas.
1609

O cantar dos arrieiros
é cantar moi delgadiño:
cántano en Ribadavia,
resoa no Carballiño.528
1610

O cantar dos arrieiros
é cantar que nunca acaba:
comenza no trainanina
i acaba no trainanana.
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En Castela hai esta:
El cantarillo en la fuente
era de vidrio y quebróse;
el amor que te tenía
era poco y acabóse.
520
O pensamento desta cantiga está espallado dabondo. En Castela temos:
El amor y el interés
salieron al campo un día;
pudo más el interés
que cuando el amor tenía.
M. Torner (Lírica hispánica) cita
variantes españolas, e americanas, esí
coma a súa aparición en obras de Lope de
Vega, Quiñones de Benavente, Cervantes
e outros. Vid. tamén Carlos H. Magis, La
lírica popular...
521
Haina tamén en Portugal. De Asturias
temos esta variante:
¡Válgame el señor San Pedro!
En un casco de avellana
cabe el amor que te tengo.
522
Hai moitas variantes diste tipo de humorismo. Vid. cantiga 184.
523
Vid. nota 42.
524
Coa mesma estructura, anque con
pensamento oposto, cántase en Castela:
El anillo que me diste
tiene tres piedras azules,
nada más que me lo pongo
sábado, domingo y lunes.
525
Rosalía (C. G., x) cantóu:
Mais ô pasar pol-o rio
o caravel afondóu...
tan bo camiño ti leves
como o caravel levóu!
En Portugal (Vila Nova de Gaia e
Arouca):
O anel que tu me deste
era de vidro e quebrou;
assim dure a tua vida
o que o anel me durou!
En Castela:
El cantarillo en la fuente
era de vidrio y quebróse;
el amor que te tenía
era poco y acabóse.
Aparecen tamén outras variantes en
América, nas Baleares e no mesmo
Portugal. Vid. nota 519.
526
Esta cantiga e a 1848 recítanse e cántanse nun baille de rapaces, o da carrasquiña. En Grijó (Vila Nova de GaiaPortugal) «também cantavam e baillavam
a carrasgulha, num despique entre rapazes e raparigas» (C. Valle, Tradições de
Vila Nova de Gaia). No Brasil dín:
O uso dessa rainha
é um uso tão singular
que pondo o joelho em terra
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1620

O cantar dos arrieiros
é un cantar moi baixiño:
cántano en Ribadavia,
óuvese no Carballiño.
1612
faz a gente se admirar.
En Arousa cítase o mesmo baille nestas
cantigas:
O baile do carrasquiño
é un baile moi desimulado,
dáse unha volta polo medio
e todo o mundo xa queda parado.
—•—
O bailar do carrasquiño
ben sabedes cómo é:
dáse unha volta no medio,
xúntase despóis o pé.
527
Vid. nota 61. Hai unha en Zamora semellante:
Ya estiró la pata,
ya arrugó el hocico
y moviendo el rabo
dijo: adiós, Perico!
E tamén:
El burro murió,
rechinó los dientes
y les dijo adiós
a los que estaban presentes.
528
Vid. nota 117.
529
Esta cantiga ispiróu a Rosalía unha
das súas composicións (C. G., xxxv):
Eu cantar, cantar, cantéi;
a gracia non era moita,
que nunca (de elo me pesa)
fun eu meniña graciosa.
. . . . . . . . . .
Haina semellante en Asturias:
La gracia para cantare
nin se compra nin se arrienda:
dala Dios a aquel que quiere,
a mí deixóume sin etsa.
530
O comenzo desta cantiga parez non
responder ao resto dela. Cecáis se trate
de dous versos que tiñan outra continuación e que logo quedaron coma «patrón».
531
Trátase dunha cantiga estendidísima
por toda a Galicia. A Portela a que alude se
non pode precisar, pois iste nome abonda moito e non se sabe a cal se referiría a
cantiga orixinal. Atópanse variantes locales, coma o carballo da Merteira, etc. En
Portugal hainas semellantes, coma esta:
O alecrim da Peneda
tem a folha revirada
que lha revirou o vento
numa manhã de geada.

O

O caravel foi ó rio,
foi pechado e veu aberto;
agora xa vou sabendo
que o teu cariño no-é certo.530
1621

O cantar dos arrieiros
é un cantar que namora:
cántano en Ribadavia
e resoa en Celanova.
1613

Ó carballo caille a folla
i ó castiñeiro o ourizo;
as mociñas, as de agora,
todas andan ó castizo.
1622

O cantar é alegría,
ben burro é o que non canta;
canta, nena, que o que canta
todolos males espanta.
1614

Ó carballo caille a folla
i ó castiñeiro o ourizo;
as mociñas de Gaiás
todas ten o tortorizo.
1623

O cantar é alegría
e ben burro é o que chora;
eu canto hasta me fartar
e mais teño a muller fora.
1615

Ó carballo caille a folla
i ó castiñeiro o ourizo;
ás mociñas que hai agora
todas lle dá o tortorizo.
1624

O cantar é de apetito
i a min nada me apitece;
o que esgarrea e non cospe
algunha pena padece.
1616

Ó carballo caille a folla
i o ourizo nona ten;
as mociñas que hai agora
moi pouca vergoña ten.
1625

O cantar é herdativo
i o baillar é daprender;
bendita sea a meniña
que todo sabe faguer.
1617

Ó carballo da Portela
pónselle a folla bermella:
foi que veu por riba de íl
o demo de unha centella.
1626

O cantar quería gracia
i eu lla non sabía dar;
tamén Dios que ma non deu
ben podía de ma dar.529
1618

O carballo da Portela
ten a folla revirada,
que lla revirou o vento
nunha mañá de xiada.531
1627

O capitán dos gardiñas
évos un gran ramboieiro;
deixa pasala ramboia
por onda os carabiñeiros.
1619

O carballo da Portela
xa non ten folla ningunha
porque llas levou levou o vento
seica todas, unha a unha.
1628

O caravel cando nace
bota un cheiro que arrescende;
non hai cousa máis homilde
que un home cando pretende.

118

O carballo ten a folla
i a nogueira nona ten;
agora xa eu coñezo
a muller de «val quén ten».
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1629

O cariño de unha nai
cheo de encantos está
e se ún ha de morrer
que morra solo meu pai.
1630

O cariño que che teño
e máis o que che hei tomar
caiben na folla de un toxo
e de elí inda ha sobrar.532
1631

O cariño que che teño
e máis o que che hei tomar
caiben nunha mau pechada
e de elí moito ha sobrar.
1632

O consello de unha nai,
nenas, nono dispreciedes
e se lle faguedes caso
nunca mal o pasarendes.
1633

O crego chamoume Rosa
i eu tamén lle respondín:
—De estas rosas, señor cura,
nonas hai no seu xardín.533
1634

O crego vendeu a besta
por lle non dala cebada
i agora vai ós enterros
dacabalo da criada.
1635

O cura de Lubeira
non ten capa nin mantelo;
viva o cura de San Xés
que o ten de terciopelo!
1636

Ó cura do Baño,
olliños de perdigón,
cando vai decila misa
xempre lle cai o calzón.
1637

O cura que me casou
moito me ten que velar:
unha moa que me doia
xa me quero descasar.
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1638

O cura que me casou
nunca íl acorde outras bodas;
por causa de unha meniña
esquecín as outras todas.
1639

O curazón de unha pulga
queno soubera guisar!
daba xantar e merenda
e cea para cear.534
1640

O demo de iste vello
inda se quere casar;
faille falta un biberón
pró poder alimentar.
1641

O dia da miña boda,
que ogallá sexa mañá,
heiche mercar un vestido
i unha boroa de pan.
1642

O dia que eu nacín
naceu un belo descanso:
quén me quere nono quero,
quén eu quero nono alcanzo.
1643

O dia que me casei
coidaba que ía prá gloria;
cantas voltas dá o mundo,
dá máis voltas que unha noria! 535
1644

O dia que me casei
miña nai moito choraba;
agora doume ben conta
por qué o faguía a coitada.
1645

O dia que me eu casar
queira Dios non apareza
nin crego nin sacristán
nin as chaves da igrexa.
1646

O dia que me eu case
moita festa vai haber;
meu amoriño querido,
canto te vou querer!
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Vid. cantiga 1595.
En Asturias cantan esta:
Un cura me llamó Rosa,
yo le respondí resuelta:
—Esta rosa, señor cura,
no se coge en la su huerta.
I en Castela:
El cura me llamó Rosa,
yo también le respondí:
—De estas rosas, señor cura,
no las tiene en su jardín.
534
En Portugal atópase:
O coração duma pulga
para quem a souper guizar,
almorça e janta com êle,
ainda fica para cear.
535
Cantiga importada. As norias foron
e son totalmente descoñecidas nesta comarca.
532

533
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1656

O dia que me eu casei
saiu o sol i orballou;
válame o Dios do Ceo,
que mal casadiña vou! 536
1648

O home por bo que sea
ten xempre arroutadas malas;
cando te cases, filliña,
se o home rifa, tu calas.
1657

O entroido é moi goloso
porque lle gusta o touciño;
de Zabariz foi contente,
que lle untaron o fuciño.537
1649

O home que me a min leve
ha de ter por condición:
caladiño e moi amante
e darme o seu curazón.
1658

O falar dun galeguiño
é un falar moi meloso;
o falar dos castellanos
é un falar que dá noxo.
1650

Ó home que ten a maña
de falar mal das mulleres,
xempre lle caia en sorte
unha mulle de prendengues.
1659

O gaiteiro da Gudiña
e máis o da Martiñá
andan en pleito co vento
e non sei quén gañará.538
1651

Oh, que piñeiro tan alto
so cunha piña no medio!
Oh, que meniña tan linda
beillar cun home tan feio!
1660

Oh, meu amor pequeniño,
ponte na banda do sol,
que eu na outra banda teño
quén me pareza millor.
536
É ruin sinal chover o día da boda se
ao mesmo tempo fai sol. Cecáis por eso
din que cando chove e fai sol ao mesmo
tempo é que se casa unha filla do demo.
Polas terras do Ferrol óuvese decir:
Chove e máis fai sol,
van os demos pro Ferrol
cunha carga de culleres
azoutando nas mulleres.
I en Portugal (Vila Nova de Gaia) dín:
Sol e chuva,
casamento de viuva.
537
Vid. nota 338.
538
Trátase de dous gaiteiros que foron
famosos nos comenzos do século actual.
539
Asegún Pires de Lima (Cantares do
Minho) é o remate de «um conhecido romance popular». Nós somentes atopamos
a coadra trascrita.
540
En Arouca (Portugal) atópase unha
curiosa variante desta cantiga:
Ó ramo, ó lindo ramo,
ó lindo ramo da oliveira,
tu és o mais lindo ramo
qu’andavas na brincadeira.
541
Esta cantiga é de orixe portugués.
542
Vid. cantiga 323.

O

1652

Oh, ramo, que lindo ramo
o ramo que ten María;
tu és o máis lindo ramo
que andaba na romaría.540
1661

Oh, morte, tirana morte,
eu de ti so teño queixas:
quén has de levar non levas,
quén has de deixar non deixas.539
1653

Oh, rapaz, aperta a faixa,
oh, rapaz, aperta ben;
coa faixa ben apertada
o rapaz parece ben.541
1662

O home cando pretende
faise doce e garimoso;
non fagas caso, meniña,
sonche as mañas do raposo.
1654

Oh, rio das augas claras
que vas correndo pró mar,
non contes as miñas penas,
ten pena do meu penar.
1663

O home de neno é rei
e de mozo capitán,
de casado pasa a burro
e de vello queda en can.
1655

Oh, vida da miña vida,
tamén o aforrar é bo;
a chupa que leva o noivo
quedoulle do pai do abó.542
1664

O home por bo que sea
ten xempre arroutadas malas;
cando estíes casada, nena,
mide xempre as tuas falas.
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O labrador sen arado
fraco labrador che é:
por moito que sache a terra
pouca colleita ha de ter.
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1665

O laranxo cando nace
a folla pequena ten;
pequeno é o meu amor
e máis eu quérolle ben.
1666

O laranxo cando nace
nas follas ten mil enredos;
o galán pra namorar
nunca ten os ollos quedos.543
1667

O limón é fruta verde,
críase entre dous ramiños;
a quén me amostrar carrancas
heille de amostrar cariño.
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1674

Oliveiriña doada,
bota raices ó lodo;
eu non falo de ninguén,
de min fala o mundo todo.546
1675

Ollos blancos, ollos negros,
tenos a miña cadela
para ir correlos coellos
nos montes de Paradela.547
1676

Ollos castaños queridos
onde teño xa fai tempo
os meus amores prendidos!
1677

1668

O limón é fruta verde,
críase entre rosas blancas;
a quén me amostrar cariño
heille de amostrar carrancas.

O lobo i a muller
trataron de cocer:
a leña no monte,
a fariña por moer.548
1678

1669

O liño queda na poza
i a bagaña no palleiro;
agora, miña meniña,
tocarémolo pandeiro.544

O loureiro bate, bate,
coa folliña no balcón;
tamén os meus ollos baten,
nena, no teu curazón.
1679

1670

Oliveira decotada
atravesada no rio;
para ir á tua casa
non necesito navío.

O loureiro é a pena
i a penitencia é a rama;
déronme por penitencia
amar a quén me non ama.
1680

1671

Oliveira decotada
atravesada no rio;
para ir cara a tua casa
xa non preciso navío.

O loureiro é florido,
bota follas ó tellado;
non te gabes que me deixas,
que nunca fuches rogado.
1681

1672

Oliveira decotada
pouco fruto pode dar;
a mociña mal casada
pouco pode namorar.

O lugarciño da Canle
non é lugar nin aldeia:
é o toco da raposa
onde se o lobo paseia.
1682

1673

Oliveira decotada
xempre parez oliveira;
a meniña ben casada
xempre parece solteira.545

O lugarciño das Quintas
parez unha sepoltura,
en cambio o de Santa Baia
parez unha escoltura.549
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Vid. cantiga 93.
Alusión aos bailles que se fan ao rematar a arriga do liño, na herdade en que
se iste crióu. Esta cantiga parez resposta
á 832.
545
Semellante a esta haina en Portugal:
Oliveira recortada
sempre parece oliveira;
mulher bonita casada
sempre parece solteira.
E tamén:
A oliveira recortada
sempre fica oliveira;
a moça casada cedo
inda julga que é solteira.
546
Nas terras portuguesas do Minho hai
unha semellante.
Água clara já fui,
água clara sem lodo.
Eu não falo de ninguém,
de mim fala o povo todo.
547
Nas terras de Calvos de Randín era
corrente cazalos coellos con cans afeitos
a iste tipo de caza. Vid. cantiga 132.
548
O mesmo pensamento da cantiga
1344. Vid. nota 433. En Muros (Cruña)
atópase esí:
O crego e máis a criada
ordearon de cocer:
tiñan a leña no monte
e a fariña por moer.
Coñecida é esta outra versión do mesmo tema:
Teño unha roca en Gontán,
un fuso no Chao da Veiga,
i o liño por sementar,
cándo me has vir, costureira?
549
Feita a imitanza dunha castelán e
non, certamente, das máis escolleitas.
543
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Olvidáchesme, olvideite,
boteiche a terra nos ollos,
que cando tu me olvidaches
eu xa tiña amores novos.552
1693

O lugarciño de Queguas
hémolo fundir a tiros:
as balas han de ser de ouro
as municiós de sospiros.
1685

Olvidáchesme, olvideite,
volvámonos a querer:
as erbas tamén secaron
e volveron verdecer.553
1694

O lugarciño do Corgo
ó lonxe parece vila
se non foran os canastros
que están no lado de riba.550
1686

Vid. nota 488.
Apricabre, coma outras moitas de
iste tipo, a calquer lugar; de ehí o seren
moi abondosas as variantes desta cantiga. Vid. nota 488.
552
Parez resposta á precedente, anque
foron recollidas isoladamente.
553
Vid. cantiga 2453. O pensamento oposto atopámolo nesta cantiga de
Asturias:
Amores que te olvidaron
no los vuelvas a querer,
que no son flores del campo
que vuelvan reverdecer.
Senso semellante teno esta de Vila Nova
de Gaia:
A primavera tem lindas flores,
como nela não as há iguais...
A primavera vai e volta sempre,
a mocidade vai, não volta mais!
554
Na Arxentina haina case idéntica:
Si por pobre me desprecias,
digo que tienes razón:
amor pobre y leña verde
arden cuando hay ocasión.
555
Lixeira variante da cantiga 1181.
556
En Monte Córdova (Portugal) haina
diste xeito:
S. João p’ra ver as moças
fez uma fonte de prata;
as moças não vão à fonte,
S. João todo se mata.
557
Vid. en M. Torner, Lírica hispánica,
grande cantidade de paralelos de esta
cantiga.

O

1692

O lugarciño das Quintas
todo níl é porcaría,
en cambio o de Santa Baia
todo níl é gallardía.

550

Z

Olvidáchesme por probe
e non me asaño por eso:
na feira todo se vende,
cada cousa no seu precio.
1695

O lugarciño dos Chaus
heino de fundir a tiros:
as balas han de ser de ouro
i as municiós de sospiros.

Olvidáchesme por probe
e terás moita razón:
amor probe e leña verde
serven cando hai ocasión.554

551

1687

1696

O lugar de Cabaleiros
é un lugar moi sombrizo;
prenden os amores níl
coma o salgueiro no rio.
1688

Olvidáchesme por probe
i eu por rico te olvidei:
máis vale probe con honra
que rico de mala lei.
1697

O lugar de Santa Baia
ó lonxe parece vila
se non foran os piñeiros
que ten no lado de riba.
1689

Olvidarte a ti por outro,
non caibe eso no meu peito;
olvidar outro por ti,
eso fareino moi presto.
1698

O lugar de Vileriño,
lugar de moito fanango;
eu, por embourarme níl,
a Vileriño vou tanto.
1690

O Manoel anda no monte,
trai a capa remendada;
ben cho dixen, Manoeliño,
quén mal anda, mal acaba.555
1699

O lugar de Zabariz
é un lugar moi sombrizo;
prenden os amores níl
como o salgueiro no rio.551
1691

O Manoel por ver as mozas
figo unha fonte de plata;
as mozas non van a ela
e Manoel todo se mata.556
1700

Olvidáchesme, olvideite,
boteiche a terra nos ollos,
i agora que me olvidaches
vou tomar amores novos.
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O mar anda que desanda,
anda que desaparece;
quén ten amores non dorme,
quén nonos ten, adoece.557
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1701

O mar dá bicos na area,
o orballo dá na flor;
se todo o que ama se bica,
dáme un bico, meu amor.
1702

O marrau de tres somanas,
o cabirtiño de un mes,
a meniña de quince anos,
o galán de vintetrés.
1703

O mar tamén é casado,
o mar tamén ten muller:
é casadiño coa area,
dálle bicos cando quer.558
1704

O melro canta na viña,
o reisiñol no loureiro,
os cregos cantan na igrexa
serven a Dios por diñeiro.559
1705

O meniño tenme sono
i o sono non lle quer vir;
que baixen anxos do ceo
e que mo fagan dormir.
1706

O meu amor é Domingos,
parente dos dias santos;
como te eu hei de estranar,
Dominguiños entre tantos! 560
1707

O meu amor é larpeiro
e comeume a nata toda;
Nosa Señora do Viso,
Nosa Señora mo tolla!
1708

O meu amor é nateiro,
que me come a nata toda;
Santa Lucía mo cegue,
despois de cego mo tolla.
1709

O meu amor é pequeno
i é pequeno porque eu quero:
con vara e medio de lenzo
teño feito un caballero.561
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1710

O meu amor é pequeno,
se é pequeno esí o quero;
con vara e media de tela
poño feito un caballero.
1711

O meu amor está malo,
se está malo vouno ver;
lévolle unha pita choca
pra que acabe de morrer.562
1712

O meu amor é un santo
i eu e Dios non llo merezo;
todos me dicen que o venda
i o meu amor non ten precio.563
1713

O meu amor non me fala
nin o chepeo me tira:
debéronlle de contar
de min algunha mentira.564
1714

O meu curazón che mando
cunha chave pró abrir:
nin eu teño máis que darche
nin tu máis que me pedir.565
1715

O meu curazón é vidro,
é vidro na tua mau;
se te queres vingar de íl
déixamo caír ó chau.
1716

O meu home está morrendo,
Asús!, que conteste estou;
moitas porradas me deu,
malia o demo que o tentou.
1717

O meu Manoeliño foise,
foise e nono vexo vir;
canto tarda, canto tarda
en vir a morte por min.
1718

O meu maridiño
foi a Ribadeu;
mal demo cho leve,
que aixiña me veu!
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558
Atópase no resto da Galiza e tamén
en Portugal. En S. Simão de Novais:
O mar também é casado,
também tem sua mulher:
é casado c’o a areia,
dá-lhe beijos quando quer.
Eiquí semella importada da beiramar.
559
Lembra esta cantiga aquela que fixo
o P. Sarmiento no seu Glosario (cant.
núm. 914).
Fixeche o que viche
que facen os cregos
que rezan por todos
se lles dan diñeiro.
560
No Minho portugués:
O meu amor é Domingos,
foi que fez os dias santos:
eu não posso apartar-me,
Dominguinhos, entre tantos.
561
Vid. nota 42. Haina semellante en
Asturias:
El mi amor ye pequiñín,
pero así lo quiero yo,
que el árbol que no crez mucho
cría fruta y hoja no.
562
A pita choca, por ter febre, fai mal a
quena come e moito máis si se trata dun
doente. Asegún a tradición popular, o comer galiña fai perdela coraxe; por elo dí Gil
Pérez Conde nunha cantiga de escarneo:
		 . . . . . . . . . .
Cômian porcos frescos e toucinhos,
cabritos, cachaç’e ansarinhos,
mais non cômian galinhas na guerra;
ca diz que lhi dizen os devinhos
que será perdimento da terra.
563
En Portugal hai varias semellantes a
esta. En S. Simão de Novais din:
O meu amor é um anjo,
eu um anjo só mereço;
já mo quiseram comprar,
anjos do céo não tem preço!
564
No século xvi cantábase:
¡Sañosa está la niña!
¡Ay, Dios!, ¿quién la hablaría?
En la sierra anda la niña
su ganado a repastar,
hermosa como las flores,
sañosa como la mar.
Sañosa como la mar
está la niña.
Ay, Dios!, ¿quién la hablaría?
E aínda hoxe:
Cuando bien te parecía,
¡con qué ojitos me miraste!
¿Quién te ha hablado mal de mí
que tan pronto me olvidaste?
En Portugal:
Com que olhos me olhaste
que tão bem vos pareci?
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1728

O meu meniño é pequeno,
heino daprender a todo:
a amasar i a peneirar
i a que quente ben o forno.
1720

—Onde vas, millo miudo?
—Vou a pór do temperau.
—Co temperau no-has chegar
nin na palla nin no grau.567
1729

O meu neno é pequeniño
i ainda non sabe andar,
pero como dorme moito
logo me ha de medrar.

Onte á noite á media noite,
á media noite sería,
cantaba o galo de Pepe
no poleiro de María.568

1721

1730

O meu neno está durmindo
e hai que andar de vagare,
pois senon o coitadiño
esperta e rompe a chorare.

Onte á noite á media noite,
á media noite sería,
dei unha volta na cama,
vireime pra onde quería.

1722

Tão asinha m’olvidaste,
quen te dise mal de mi?
565
Foi glosada por Rosalía (C. G., ii). No
Brasil, levada sen dúbida de Portugal,
haina diste xeito:
Tome lá meu coração
e a chave de abri:
não tem mais o que lhe da
nem tu mais o que pedi.
566
Hai algunhas formas semellantes na
Galicia desenrolando a mesma ideia. En
Reigosa:
Ao muiño do meu amo
eu ben lle sei o tempero;
cando está alto, baixalo,
e cando está baixo, erguelo.
567
Trátase dunha cantiga-refrán, refrexado no Minho portugués nesta
outra:
Minha mãe, case-me cedo,
enquanto sou rapariga:
o milho sachado tarde
nem dá palha nem dá espiga.
E no noso refraneiro: «Alá vai serodio
con temperán, mais na palla, non no
gran».
568
No norde de Portugal cantan:
Onte à noite à meia noite,
a meia noite seria,
ouvi cantar o meu galo
no teu coração, Maria.
569
Variante da cantiga 967.
570
Semellante a esta, cita M. Torner
Lírica hispánica algunhas casteláns, andaluzas, portuguesas e americanas.
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1731

O meu pai é bo ferreiro,
miña nai boa costureira,
aforran cartos pra min,
hei de casar con quén queira.
1723

Onte á noite cheguéi eu
de estudear de Salamanca;
encontreime co da Engracia
chorando pola da Gracia.
1732

O meu pai éche gaiteiro
e miña nai tecedeira;
eu, como non teño oficio,
non vou topar quén me queira.
1724

Onte á noite fun á ronda,
paséi a costa das Antas;
o que rompín de zapatos
taméno aforréi de mantas.569
1733

Ó muiño do meu sogro
eu ben lle sei o tempero:
se está erguido, hai que baixalo,
e se está baixo, hai que erguelo.566
1725

Onte á noite fun ás mozas,
esta noite hei volver ir;
se a algunha moza lle gusto
eu de ela non hei fuxir.
1734

O muiño no-é muiño,
que é a capela dos ratos
onde se daban os bicos
e se daban os abrazos.
1726

Onte á noite me dixeron
sentadiño ao luar
que non falase contigo,
que me non eras leal.
1735

O muiño rola, rola,
i a iauga faino rolare;
as nenas do muiñeiro
teñen ganas de casare.
1727

Onte á noite soñéi eu,
soñéi que contigo estaba,
pois despóis da salvación
era o que máis deseaba.
1736

—Onde vas, gaiteiro?
—Deixalo pasar:
vai tocala gaita
ó fondo do lugar.
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Onte á noite soñéi eu
un soño moi divertido:
que tiña na miña cama
a forma do teu vestido.570
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1737

Onte á tarde fun á feira
por mandado de teu pai
a vender en trinta pesos
a porca da túa nai.
1738

O pai que ten unha filla
pensa que ten un reinado:
ten un cortizo de abellas
que por baixo está minado.
1739

O pandeiro ten a culpa,
o pandeiro tena toda,
o pandeiro ten a culpa,
que lle tocan e non sona.
1740

O pandeiro toca ben,
as ferriñas dánlle o son;
os mociños, os que o tocan,
iles de Lubeira son.
1741

O pandeiro toca ben
porque as ferriñas son novas;
o galán que anda no baille
repica nas castañolas.
1742

O pandeiro toca, toca,
o pandeiro toca ben;
o pandeiro toca, toca,
viva quen amores ten!
1743

Ó pano fino da tenda
unha mancha lle caeu;
a menos precio se vende
porque o seu valor perdéu.571
1744

Ó pasala barca
díxenlle ao barqueiro:
«As nenas bonitas
non pagan diñeiro».572
1745

Ó pasar a Cruz de Ferro
a Gudiña bena sei
i agora voume chegando
aos aires de Monterrei.573

Haina tamén en castelán:
Al paño fino en la tienda
una mancha le cayó:
a menos precio se vende
porque su valor perdió.
572
Hai unha castelán idéntica a esta:
Al pasar la barca
me dijo el barquero:
—Las niñas bonitas
no pagan dinero.
573
A Cruz de Ferro atópase no Porto de
Foncebadón, antre Ponferrada e Astorga,
mais non é esta á que se refire a nosa cantiga, xa que a que nos intresa está máis ao
sul. Trátase eiquí da Cruz da Portela de
Padornelo, de pedra, monolítica, na que
os segadores faguían o «bautismo» dos
que ían por pirmeira vez a Castela: decíanlle aos mozos novatos que chegaran
a cabeza perto da Cruz se querían saber
o que naquíl intre estaban a faguer na
súa casa; ao telo a xeito, dábanlle unha
zoupada contra a pedra, episodio que
lembra outro semellante que se conta no
Lazarillo de Tormes. Despóis desto, xa
se contaban coma afeitos á sega; de aí o
dito de «xa pasóu a Cruz de Ferro» pra sinalar a ún xa afeito a aventuras. Vid. nota
394. Cando os segadores viñan de volta
deixaban as fouciñas vellas coma exvoto
na ermida da Virxe de Tuiza, que está ao
seu carón. Esta cruz é coñecida co nome
de Cruz da Portela de Padornelo, a uns
37 kilómetros da Gudiña. O itinerario
dos segadores da provincia de Ourense
era o seguinte: Dende a súa orixe ían por
Allariz e logo seguían por Escornabois,
Laza, Eiras de Campobecerros, Ventas
da Tereixa, Ventas da Capela, Cerdeiras,
571
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a Gudiña, a Canda e o Padornelo. Os da
Limia Baixa ían un pouco máis ao sul:
marchaban por Couso e logo Cerdedo,
Albarellos, Verín, Requeixo e a Canda,
seguindo logo o itinerario descrito.
Dende o Padornelo marchaban xa por
Castela adiante asegún os sitios a que ían
segar. O camiño máis usado polos segadores do resto da provincia e das terras
do norde era o que ía por Foncebadón,
onde estaba a Cruz, que era de ferro, e
de ehí o seu nome. Seguramente por estensión déuselle nesta cantiga o nome
de Cruz de Ferro á que seguían os que
ían por terras do sul da Galiza á Cruz
do Padornelo. O Maior W. Dalrymple,
na súa viaxe pola Península no século
xviii, danos unha curiosa noticia encol
de algúns amilladoiros que atopóu nas
lindes antre León e a Galiza, ao nos falar
de que o seu acompañante informóuno
de que cada galego, ao seu retorno á terra críase na obriga de botar unha pedra
por riba de ises montóns, o que remataba
por faguer verdadeiras montañas, anque
Xesús Taboada dí que o fan cando van a
Castela por pirmeira vez; á volta era cando deixaban as fouces na ermida da Nosa
Señora das Angustias. Outros faguíanno
na Virxe de Tuiza, en Cabaos de Zamora.
Istes amilladoiros son a lembranza das
hermas que ían facendo os camiñantes
da Grecia en honra de Hermes, protector dos viaxeiros. Lémbrese os «amilladoiros» de San Andrés de Teixido, anque
eiquí a lenda os xustifique doutro xeito
distinto. A nosa cantiga fala do retorno
de un segador no intre da súa entrada na
Galiza.
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1755

O paxaro cando canta
mete o rabo na silveira;
esí fai a boa moza
cando non hai quena queira.
1747

O que queira vir, que veña,
quen queira correr, que corra,
pra botar un ventoreiro
na festa da Clamadoira.576
1756

O paxaro de María
anda nas miñas cireixas:
cume, paxariño, cume,
verémolas que me deixas.
1748

O querer de pai e nai
é un querer de primor;
o querer de dous amantes
é un pouquiño millor.
1757

O pemento ha de ser verde,
o tomate colorado,
a berenxena espiñosa
i os amorciños calados.
1749

O querer de unha naiciña
sólo é ben prá súa filla;
se esí fosen os maridos,
Virxe Santa, qué alegría!
1758

O piollo e máila pulga
andan no monte a rozar;
alá vai o carrapato
derreado co xantar.574
574
Na terra portuguesa do Minho atópase esta semellante:
A pulga e o percevejo
andam no monte a roçar;
lá vai o carrapantinho
derreado com o jantar.
575
Haina semellante en Portugal:
O pouco que Deus me deu
cabe numa mão fechada:
o pouco, com Deus, é muito,
o muito, sem Deus, é nada.
576
O ventoreiro é un baille semellante
á muiñeira no que entran varios bailladores. Hoxe xa se non atopa por estas terras
ninguén que o saiba beillar. Nós aínda
tivemos ocasión do ollar nunha festa da
Nosa Señora do Xurés polo ano 1932. A
festa da Clamadoira celébrase no día 8 de
seitura.
577
Valladares pubrica un anaco dunha
composición que remata esí:
... mais o que ben quixo un día
se a querer ten afición,
sempre lle queda unha mágoa
dentro do seu corazón.
Esta cantiga foi glosada por Rosalía de
Castro (C. G., xxii) nesta versión:
Mais o que ben quixo un día,
si a querer ten afición
sempre lle queda unha mágoa
dentro do seu corazón.
578
Semella un anaco de un parrafeo,
que cecáis tivese carácter dramático.
Vid. nota 859.

O

1750

Ó que ten amor un día,
se a querer ten afición,
sempre lle queda unha mágoa
dentro do seu curazón.577
1759

O pisco e máila carriza
trataron unha beillada:
cando o pisco daba voltas
a carriza punteaba.
1751

O Ramonciño de Calvos
tiña a gorriña esgazada;
o Ramón a coser nela
i a Carmela a esgazarlla.
1760

O pouco que Dios me deu
caibe nunha mau pechada;
o pouco con Dios é moito,
o moito sen Dios no-é nada.575
1752

O reiseñol cando canta
mete o pico na silveira;
tamén eu me adivertía
cunha meniña solteira.
1761

O que non canta nin bailla,
qué vai faguer ao serau?
Daprender catro mentiras
para contar polo vrau.
1753

O remedio que che dou
que a ames con firmeza,
que ela por fin é muller
i ablandará súa dureza.578
1762

O que queira boa moza
váiase a Villaviciosa:
de elí trouguen eu a miña,
torta de un ollo e mocosa.
1754

Ó revés che hei de contar
as pedras dos teus pendentes;
non te fíes de ises homes
das palabriñas doentes.
1763

O que queira boas mozas
veñas buscar a Lubeira,
o que queira pernas tortas
vaia ao lugar de Nogueira.
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O río cando vai cheo
leva carballos e follas;
tamén podía levar
as lengoas marmuradoras.
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1764

O río cando vai cheo
leva follas e carpazos
ven, miña nena querida,
dareiche moitos abrazos.
1765

O río cando vai cheo
leva tinta e máis papel,
vai levarlle unha cartiña
ao meu cuñado Manoel.
1766

O río cando vai louro
é que leva moita terra;
eu tamén te levaría,
meniña, pra miña beira.
1767

O río cando vai louro
é que vai moita mistura;
cando marmuran de alguién
sempre é co-algunha cordura.
1768

O río cando vai louro
leva cascas de carballo
pra lle lavala camisa
ao meu amante Cesáreo.
1769

O río cando vai louro
leva cascas de limón
pra lle lavala camisa
ao meu amante Ramón.579
1770

O río cando vai louro
leva de moitos colores;
cando o río leva tantos,
que farán os meus amores!
1771

O río cando vai louro
leva tinta e máis papel
pra lle esquirbir unha carta
ao meu amor Manoel.
1772

O río cando vai louro
leva un ramiño de oliva;
dámelle moitas mamorias
á miña prima María.
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1773

O río da Feira Nova
pasa por baixo da ponte;
as mozas de Paradela
deixan o gado no monte.580
1774

O Roque e máila muller
ordearon de cocer:
tiñan a leña no monte
i a fariña por moer.581
1775

O sabor do cornecelo
ten as roxas nos seus labios:
pois olla que o cornecelo
precúrano os boticarios.582
1776

Os amores de algún día
era un regalo o velos;
agora o mesmo me dá
amalos coma perdelos.
1777

Os amores de algún día
foron de cara pró Norte,
mais os que agora viñeron
esquecereinos coa morte.583
1778

Os amores de un casado
son coma un ovo sen sal,
coma unha mazá sombriza
que non sabe ben nen mal.584
1779

Os amores pra ser ben
débense ver cada día;
non vín os meus fai un ano,
cómo hei de ter alegría?
1780

Os amores que tú tes
son os que eu deixéi:
andas apañando os vagos
da viña que eu vendiméi.585
1781

Os anelos do meus dedos
están todos moi pechados;
solo os abriréi, meniña,
cando estiemos casados.
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579
Esta cantiga, o mesmo que a anterior, pódese relacionar co tema da 1234.
Vid. nota 399.
580
O río da Feira Nova é o río de Pacín.
581
Vid. cantiga 1677.
582
Parez resposta á cantiga 1783.
583
Polo Norte enténdese eiquí os
Estados Unidos da América do Norte, a
onde en certas épocas emigraron moitos homes, especialmente prá parte de
California. Algúns lugares, coma Padroso,
deron un grande continxente de iste tipo
de emigración.
584
En Portugal atopamos esta variante:
O amor de uma viuva
é como o comer sem sal,
é como a fruta sombria
que não sabe bem nem mal.
585
Refírese á tarefa da «rebusca» que
fan os picariños precurando os vagos das
uvas que deixaron os vendimadores. En
Castela hai unha cantiga que ten o mesmo tema:
Una viuda me busca,
por Dios que yo no la busco:
el que se comió la uva
que se coma los rebuscos.
Vid. cantiga 1533.
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Os fillos da miña filla
son netos do curazón;
os fillos da miña nora
non sei se o serán ou non.
1792

Os bicos de unha morena
saben coma o carambelo;
as roxas teñen nos labios
o sabor do cornecelo.587
1784

Os homes dín que as mulleres
son moi malas de aturar;
se iles todos saben eso,
pra qué as van a precurar?
1793

Os biquiños das morenas
saben á gloria enteira;
eu non me hei de casar
senón é cunha morena.
1785

Os homes dín que as mulleres
ten espiñas como as flores;
se iles todos saben eso,
pra qué as buscan entonces? 590
1794

Os clavos da miña horta
de bastos avalorecen;
quen dá confianza aos homes
grande castigo merece.
1786

Os homes fan coas mulleres
toda clás de canalladas
e anque elas sean boas
chámanlle ás coitadas parvas.
1795

Ós consellos de unha nai,
nenas, póndelle atención
que sempre libran a ún
de penas e de aflición.
1787

Os homes, por bos que sean,
non ten consideración
e como a muller é flaca
válense da ocasión.
1796

O segredo do teu peito
non llo contes ao amigo,
que a amistá logo se acaba
e sérveche de testigo.588
1788

Son as festas de ano distes dos lugares: o San Lorenzo celébrase o pirmeiro
domingo de seitura e a Santa Eufemia o
16 do mesmo mes. Vid. cantiga 1054.
587
Vid. cantiga 1775.
588
Vid. intresantes paralelos en M.
Torner Lírica hispánica tanto populares
coma cultos. En Portugal:
Ninguém descubra o seu peito
a nenhuma amiga sua;
quem o seu peito descobre
seu segrêdo deita à rua.
589
Ao parecer de orixe castelán.
Atópase tamén en Asturias, Andalucía,
etc.
590
Vid. nota 42.

F

1791

O San Lorenzo nas Quintas
i a Santa Eufemia en Parada;
as mociñas de Facós
son as da chave dourada.586

586

O

Os homes todos vos teñen
un pouco da pel do demo,
pois cando na casa rifan
aquelo é un inferno.
1797

O señor cura non bailla
porque dí que ten coroa;
baille, señor cura, baille,
que Dios todo llo perdoa.589
1789

Os meniños cando choran
fan á nai enrabexar
porque esí xamáis lle dormen
e nonos pode ir deitar.
1798

Os filliños pequeniños
moitos traballiños dán;
se os dán de pequeniños,
de grandes cómo serán!
1790

Os mociños de Facós
védelos acolá ven:
relúmbranlle máis os mocos
que as calugas que iles ten.
1799

Os fillos da miña filla
ises meus netiños son;
os fillos da miña nora
serán netiños ou non.

128

Os mociños de Gaiás
andan todos de corbata,
que a gañaron onte á noite
a conta do Riquitraca.
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1800

Os mociños de Gaiás
védelos acolá van:
os pequenos antre os grandes
levan o paso do can.
1801

Os mociños de iste pueblo
xa non saben ter amores:
calle arriba, calle abaixo,
parecen afiadores.
1802

Os mociños do fiadeiro
baillan con tódalas mozas;
solo non queren baillar
coas que ten as pernas tortas.
1803

Os mociños, os de agora,
todos son escopeteiros:
pensan que tiran aos coellos
e tíranlle aos carballeiros.
1804

Os mociños que hai agora
deron nunha picardía:
a roupa dos días santos
póñena tódolos días.591
1805

Ós mociños que hai agora
Dios lles dé boa fertuna:
sarna e dores de moas
e graus por toda a cintura.
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1810

1811

O sol cando nace arraia
nas costas de Manoel;
eu ben quixera ser súa
mais a fertuna non quer.
1812

O sol cando nace en Francia
bota raios a Valencia;
pra qué me mandas palabras
se non tes correspondencia?
1813

Os ollos con que me miras
non son os acostumbrados;
ás legoas che se coñece
que andas de amores trocados.593
1814

Os ollos con que me miras
non son os acostumbrados,
pois no mirar che coñezo
que andas de amores mudados.
1815

1808

M

O sol cando nace arraia
i a tí nunca te arraióu;
válate Diola meniña,
que xa o sol te olvidóu.

Os ollos da túa cara
parécenme dous ladrós
que andan saíndo aos camiños
e roubando curazós.

Os mociños no fiadeiro
en canto os mandan cantar
sempre buscan as cantigas
que ás mozas fagan rabear.

Í

1809

1806

1807

L

O sol cando nace arraia
e a tí non te arraióu;
coitada de tí, meniña,
cando de tí se olvidóu.

Os mociños que hai agora
e máilos que agora ven
andan chorando na horta
porque a barba lles non ven.592
Os mociños que hai agora
todos sentados nun banco,
non daba por todos iles
un vaso de viño branco.

A

1816

Os ollos de Ana María
non son pequenos nen grandes:
son como boliñas de ouro
de aquelas que ven de Flandes.594
1817

Os ollos pretos son falsos,
os azús son lisonxeiros;
eu quero os ollos castaños
que son leás, verdadeiros.595
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Vid. cantiga 403.
Haina
parecida
en
Portugal
(Minho):
Estes rapazes de agora,
franganitos de vintém,
prometem dez reis às almas
a ver se a barba lhes vem.
593
En Monte Córdova (Portugal) cántase esta:
Passas por mim, não me salvas,
nem o teu chapeu me tiras,
é certo que te disseram
de mim algumas mentiras.
Variante asturiana:
Los ojos con que me miras
no son los acostumbrados:
¿qué culebra te ha mordido
que tanto te ha lastimado?
Hai unha castelán que ten o mesmo
tema:
¿Con qué ojos me miraste
que tan bien te parecí?
¿Quién te ha dicho mal de mí
que tan presto me olvidaste?
Vid. nota 564.
594
Na nosa beiramar atópase esta variante:
Os teus ollos, queridiña,
non son pequenos nin grandes;
son como cunchas vieiras
que andan nas costas de Rande.
595
En Portugal:
Olhos pretos são falsários,
os azues são lisongeiros;
antes quero olhos castanhos,
são os leães, verdadeiros.
591

592
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Vid. nota 573.
Unha cantiga portuguesa dí:
Os olhos pretos são fermosos,
os azuis são lisongeiros,
os olhos acastanhados
são os leais verdadeiros.
598
Esta cantiga refírese ao Tomás das
Congostras (Vid. nota 6). Dí a lenda que
o tal Tomás era moi bo mozo e tiña a súa
gurida na Pena de Anamán. Tales foron
os seus delitos que a raiña de Portugal
madóu unha partida contra il; a forza de
o precurar atopárono e déronlle morte;
pra xustificar o seu feitío, cortáronlle a
cabeza e leváronlla á raiña, que en canto
o ollóu dixo: «Se soubera que era tan bo
mozo nono mandaba matar». Esta cantiga, o mesmo que a 1821, servía pra indicar aos seus simpatizantes onde tiñan
que iren pra se xuntaren á súa partida.
599
Vid. cantiga 1801.
600
Vid. nota 142.
601
Semellante á cantiga 124. Vid. cantiga 66.
602
Hai moitas variantes de esta cantiga en Castela e na América Latina. En
Portugal atopamos ésta:
As solteiras são de trigo,
as casadas de cevada,
as noivas são de centeo,
as velhas não valem nada.
En Castela:
Los solteros valen oro,
los casados valen plata,
los viudos calderilla,
los viejos hoja de lata.
603
Hai unha grande cantidade de cantigas nas que se fai referencia á perda
dalgunha cousa. Na Galiza, antre outras
moitas, lémbrese:
Carballeira de San Xusto,
carballeiriña enramada,
naquela carballeiriña
perdín a miña navalla.
En Asturias:
Cuando salí de Cabrales
lloraba una cabraliega
porque perdió los corales
en la Salud de Carreña
—•—
En el campo de San Roque
perdí yo una liga verde;
adiós, campo de San Roque,
donde las ligas se pierden.
Unha cantiga portuguesa de Porto
Carreiro dí:
O anel do meu amigo
perdi-o so lo verde pino
e chor’eu, bela!
E Pero Meogo:
596
597
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1827

Os ollos que me a mín queren
nesta terra non están;
pasaron a Cruz de Ferro
e por Castilla andarán.596
1819

Os soldados no coartele
cando limpan os fusiles
miran unhos para outros:
«Cando nos veremos libres!».
1828

Os ollos verdes son falsos,
nos negros non se ve claro;
eu quero os ollos castaños,
pois neses non hai engano.597
1820

Os soldados vanse, vanse
polo Codesal arriba;
choran as mozas das Quintas,
choran que parten a vida.601
1829

Os probes nono ten
i os ricos non o dán;
quen queira sentar plaza
saia á Pedra de Anamán.598
1821

Os solteiros valen ouro
i os casados valen plata,
os viudos calderilla
i os vellos folla de lata.602
1830

Os probes nono ten
i os ricos nono dán;
quen queira sentar plaza
saia ao Cruceiro de Erbán.
1822

Os sospiros de un enfermo
cando está para morrere
son os mesmos que dou eu
por perder o teu querere.
1831

Os ratos coa fariña
ten un bo divertimento;
eu tamén che me adivirto
traguéndote no pensamento.
1823

Os teus olliños i os meus
ambos son de un parecer:
os teus son moi pecadeiros,
botan os meus a perder.
1832

Os señores de esta casa
érguense cando lles peta;
todos o favor farannos
de nos dar unha peseta.
1824

Os teus ollos que eu adoro
ten conmigo un desafío,
pois so ríen cando eu choro
e so choran cando eu río.
1833

Os señores de esta casa
están todos na cociña;
hoxe, que é día de Reises,
hannos dar unha carniña.
1825

Os teus ollos son alegres
e tristiños son os meus;
chégate a min, queridiña,
dalle contento cos teus.
1834

Os señoritos de agora
non saben tomar amores:
anda de riba pra baixo,
parecen afiadores.599
1826

Os traballos da muller
cando é muller casada
non se poden comparar,
miña filliña, con nada.
1835

Os Sete Estrelos son postos,
meniña, vaite deitare,
que xa cho teño sabido;
mañá hei de madrugare.600
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Ó subila i ó baixala
a costiña do Penedo,
ó subila i ó baixala
perdín a cinta do pelo.603
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1836

O tempo e máilo querer
figueron unha contrata:
o que dispón o querer
o tempo llo desbarata.604
1837

O teu refaixo, meniña,
mal raio de Diolo fenda;
por causa do teu refaixo
perdín a miña facenda.
1838

Ó tocador do pandeiro
hémoslle de dar dous reás
i ó tocador da cazola
catro cartos pra mazás.605
1839

O tocador do pandeiro
ogallá que parta os dedos;
despóis, cos dedos partidos,
que toque cos cotobelos.
1840

O toco da laranxiña
tiña sede e foi beber;
a fonte estaba estiñada
e tívose que volver.606
1841

O toco da laranxiña
tiña sede e foi beber;
agora que estóu no medio
son señora de escoller.
1842

O traballo non me importa
con tal de que salú teña,
pois con salú hai fertuna
e érguese ún sen pena.
1843

Ou pola ventana
ou polo balcón
hásmo dar, Carmiña,
que queiras que non.
1844

Outeiro, tú estás no alto,
non te ve a Terrachán;
tú és máis frío ca ela,
pero dás ben millor pan.
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1845

O viño tinto emborracha,
o blanco fai carrasqueira;
máis quero tinto na boca
que na mau da taberneira.
1846

—Ovos ou magras, xastriño,
qué merenda quer millor?
—Pois logo, miña señora,
torteliña de xamón.607
1847

O xardín da miña prima
ten flores que é unha monada,
pero en bonita lle gaña
a túa cara salada.
1848

O xogo da carrasquiña
é un xogo esí oseiro,
levando os ollos ao ceo
e o corpo ao cementerio.608
1849

O Xoquín da Porteliña
quérelle moito á Rosiña,
por eso tódalas noites
vai bater alá a chanquiña.609
1850

O zapato quer a media,
a media quer o zapato,
tamén a nena bonita
quer beillar co mozo guapo.
1851

Paloma que vas voando
i as plumas che van caíndo,
solo quixera saber
o que me ibas decindo.
1852

Palomiña encantadora,
olla que son cazador;
se che eu non tiro un tiro
morrereime de delor.
1853

Pandeiro de catro esquinas
ben pudera ser de seis
ben pudera esta meniña
conmigo cantalos reis.610
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Fostes, filha, eno bailar
e rompestes i o brial:
poil-o cervo i ven,
esta fonte seguid-e a ben,
poil-o cervo i ven.
Vid. nota 211.
604
Pensamento semellante ao da cantiga 1594.
605
Vid. nota 224.
606
Alusiva, o mesmo que a seguinte, ao
xogo da laranxiña que se xoga nos fiadeiros.
607
Iste mesmo pensamento atópase en
Calderón de la Barca, Los dos amantes
del cielo, nesta forma:
Preguntábale a un hijuelo
una madre, Fulanico,
que queréis, huevo o torrezno?
y dixo: torrezno, madre,
pero échele encima el huevo.
Pola Galicia adiante óuvese esta versión:
—Xastriño, torresmo ou ovos,
que merende quer millor?
—Deme logo, miña dona,
uns oviños con xamón.
Dos tempos do vello Ourense, aínda
queda lembranza diste dito:
—Qué queres, torrezno ou ovos?
—Todo revolto, señora, todo revolto!
608
Vid. nota 526.
609
«Bater a chanquiña», ir de camiño,
marchar, pasear. Os brañegos teñen un
dito semellante: «Tocar o zoco» co mesmo siñificado; esí cantan:
Púidenche ver as orellas
antes de que me adentaras;
xa podes tocar o zoco!
Quen te paréu que te lamba!
O mesmo que esta outra: «andar batendo o zoco».
610
De feito, o pandeiro, con ferriñas ou
sen elas, pode ser redondo, triangular,
cadrado ou eisagonal, anque o máis corrente é o de catro lados.
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1863

Pano de tan alto precio,
meniña, nono pretendas;
pano de tan alto precio
pra tí nono hai nas tendas.
1855

Pasaches e non falaches,
negrona das pernas tortas:
dígoche unha vez pra sempre
que moi anchas teño as costas.
1864

Para cantar veño eu
e pra beillar meu irmau
e pra tocalo pandeiro,
viva queno ten na mau!
1856

Pasaches e non falaches,
pensas que te eu precuro;
heime de casar con outro
xa que tú eres tan burro.
1865

Para estar quentes, Facós,
pra cheos de merda, as Quintas,
i o lugar de Santa Baia
pra recoller boas vistas.
1857
611
Cantiga castelán ben coñecida que
niste caso se non traduxo, cinguíndose a
importación a apricar nomes locales.
612
Seguramente traguida da beiramar.
Nalgunhas comarcas galegas de terras
adentro atópase unha versión adoitada
ao país, que na nosa comarca non temos
ouvido. Referímonos á que dí:
Para un irmán que teño
solteiriño por casar,
para un irmán que teño
lévanmo de militar.
Tema semellante ao da cantiga 66.
613
Hai unha cantiga asturiana que comenza de parecido xeito:
Pasé la barca de Orense,
paséla de madrugada
paséla en el mes de enero
cuando llovía y nevaba.
Denantes de que o Bispo don Lorenzo
construise o arco central da Ponte Vella
de Ourense, derramado faguía moito
tempo, no pirmeiro tercio do século xiv,
pasábase o río Miño por dúas barcas.
Unha era do Concello, no mesmo lugar
da Ponte; a outra era do Cabildo i estaba no Portovello. Fai moito tempo que
desaparecéu a Barca de Orense, que nos
antigos documentos era chamada Portus
Auriensis, preto da actual Ponte Vella.
Iste feito indica que a cantiga asturiana
xa é vella, anque nada nos amostra a data,
xa que tanto pode tratarse da Barca dos
tempos de don Lorenzo coma de outras
máis recentes, pois a Ponte tivo varias
interrupcións e arrenxos ao longo dos
tempos.
614
Vid. cantigas 1164 e 1231.

O

Pasaches e non falaches,
pensas que vou a chorar;
sabe que negras non quero,
que blancas vou adourar.
1866

Para pan trigo, Castilla,
para buen vino, el Ribero,
para rapazas bonitas,
viva Facós, que es mi pueblo.611
1858

Paséi a Ponte de Ourense
e paseina dacabalo;
vin unha troita no río
i atireille cun zapato.613
1867

Para qué quero eu muller,
para qué a hei de querer,
para qué quero eu muller:
non son capaz da manter!
1859

Paséi a Ponte de Ourense,
paseina de madrugada;
topéi un anelo de ouro
i unha mazá colorada.
1868

Para qué pasas cantando
e despertando a quen dorme?
Para qué dar soedades
a quen che falar non pode?
1860

Paséi a Ponte de Ourense,
queridiña, por te ver;
o día que te non vexo
non boto fabas ao pote.614
1869

Para qué voas tan alto,
atrevido pensamento:
pensas que contigo solo
teño que pasalo tempo.
1861

Paséi a Ponte Pedriña,
Maruxiña, por te ver;
o día que te non vexo
non poño o caldo a quecer.
1870

Para un irmau que teño,
para un irmau solteiro,
para un irmau que teño
váiseme de mariñeiro.612
1862

Paséi a Ponte Pedriña,
queridiña, por te ver;
o día que te non vexo
non podo o caldo comer.
1871

Parolas sonche parolas
i eu non quero parolar;
se tú queres que te eu queira
has bos feitos amostrar.
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Paséi a Ponte Pedriña,
paseina de madrugada;
achéi un anelo de ouro
cunha cinta colorada.
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1872

Paséi a Ponte Pedriña,
paseina de unha carreira;
tireille un tiro a unha lebre,
matéi unha costureira.
1873

Paséi pola Olivada,
dei volta polo Cebreiro;
as mociñas de Padroso
todas andan ao carneiro.
1874

Paséi pola túa porta,
botéi a man ao ferrollo
i a ladra da túa nai
meteume un pau por un ollo.
1875

Paséi pola túa porta,
caladiño e de vagar;
ouvín a túa nai decer
que non te ha deixar casar.
1876

Paséi pola túa porta,
coma un perdigón cantando;
desvelo da miña vida,
que xempre me andas lembrando!
1877

Paséi pola túa porta,
co meu cabalo correndo
e vin a toda túa xente
i a costureira cosendo.
1878

Paséi pola túa porta,
coñeciche o meu cantar,
asomácheste ao sobrado,
volvícheste a retirar.
1879

Paséi pola túa porta,
e paséi moi caladiño;
ouvín a teus pais decer
que tiñas un bo petiño.
1880

Paséi pola túa porta,
erguín os ollos e vín
un letreiro que decía:
«Eu para tí non nacín».
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1881

Paséi pola túa porta,
erguín os ollos e vín
un letreiro que decía
que tú non eras pra min,
i eu como sabía lér
quitéi ún e puxen outro:
«Se tú non eres pra min
eu non son pra tí tampouco».615
1882

Paséi pola túa porta,
e vin un letreiro posto:
«Nin tú eres para min,
nin eu son pra tí tampouco».616
1883

Paséi pola túa porta,
i embarreime no ferrollo
i a ladra da túa nai
meteume un pau por un ollo.617
1884

Paséi pola túa porta,
miréi cara arriba e vín
amor meu nos brazos de outro,
non sei como non morrín! 618
1885

Paséi pola túa porta,
miréi pola pechadura:
non me quixeches falar,
curazón de pedra dura.619
1886

Paséi pola túa porta,
miréi que estabas faguendo:
comendo caldo con guizos,
bocados que ían ardendo.
1887

Paséi pola túa porta,
na cantadiña do galo;
sentinche dar un sospiro,
cántos non terías dado!
1888

Paséi pola túa porta,
pedinche auga e non ma deches;
pasaches tú pola miña,
bebiches a que quixeches.620

133

En Portugal (Minho):
Passei pela tua porta,
ergui os olhos e vi
um letreiro que dizia:
Que eu não era para ti.
Eu como sabia ler
tirei aquelle, puz outro:
se eu não era para ti
nem tu para mi tão pouco.
616
A mesma cantiga 1881 reducida a catro versos.
617
Variante da cantiga 1874.
618
En Viana do Castelo hai:
Ainda agora aqui cheguei,
botei os olhos e vi
meu amor nos braços de outra:
não sei como não morri!
619
A mesma haina en Arouca
(Portugal):
Passei pela tua porta,
pós a mão na fechadura,
não me quisestes abrire,
coração de pedra dura.
620
O pedir auga na porta dunha moza
ou pedir lume pra o cigarro serve pra
iniciar coela a conversa cando un mozo
a quer cortexar. Vid. cantigas 245, 1889,
1894, etc. En Portugal (S. Simão de
Novais) óuvese:
Passei pela tua porta
pedi água, não ma deste;
quando passares à minha
farei como me fizeste.
En Viana do Castelo haina case idéntica:
Passei pela tua porta
pedi-te água, não ma deste,
valha-te Deus, rapariga,
que tão cruel te fizeste.
615
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Vid. cantigas 1888 e 1894.
Variante das cantigas 1874 e 1883.
623
Haina idéntica en Viana do Castelo e
semellante noutros lugares de Portugal:
Passei pela tua porta,
pus a mão na fechadura;
pedi-te água, não ma deste,
coração de pedra dura.
Vid. nota 620.
624
Xa adevertimos a falla de senso crítico antre os nosos campesiños pra escoller no cancioeiro alleo. Boa proba de
esto son esta cantiga e a seguinte. Vid.
tamén a cantiga 992. En Castela teñen
ésta:
Pasé por un cementerio
y pisé un hueso frío
y me respondió mi madre:
«Que me pisas, hijo mío!».
Na Arxentina atopamos éstas:
Al cruzar un cementerio
pisé unos huesos muy fríos,
sentí una voz que decía:
«No me pises, amor mío!».
—•—
Al llegar a un cementerio
pisé un güeso y dio un quejido,
y me respondió mi madre:
«No me pises, amor mío!».
De calquer xeito, tan bo parez o autor
da cantiga coma os importadores e os tradutores.
625
En Portugal:
Ao almoço me dão peras,
ao jantar peras me dão,
à merenda pão com peras
à ceia peras com pão.
Semellante haina en Muros:
De almorzo danme papas,
de xantar papas me dan,
de merenda danme papas,
de noite, papas sen pan.
Outra galega dí:
Periñas me dan ao almorzo,
ao xantar, peras me dan,
á merenda danme peras,
ao cear, peras sen pan.
En Salamanca atopamos:
A almorzar pan y cebolla,
a comer cebolla y pan,
a la noche, si no hay olla,
más vale pan y cebolla
que acostarse sin cenar.
626
En S. Simão de Novais cantan esí:
Laranjeira de pé de oiro,
deita laranjas de prata
tomar amores não custa,
deixa-los é o que mata.
627
En Portugal (Viana do Castelo) atópase unha cantiga que dí:
621
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1889

1898

Paséi pola túa porta,
pedinche auga e non ma deches;
válate Diola meniña,
que tan mala te figueches.621

Paso pola túa porta,
paso de vagar i escoito
i ouvo a túa nai decer
que eres porca e comes moito.

1890

N

1899

Paséi pola túa porta,
pola túa porta cantando;
tú estabas na ventana
e quedáchesme mirando.
1891

Pataquiñas ao almorzo,
pataquiñas ao xantar,
á merenda pataquiñas
i á noite castaña ao lar.625
1900

Paséi pola túa porta,
pra che velo teu aseo:
por baixo da cama tiñas
un pote de merda cheo.
1892

Paxariño, bico de ouro,
bebe na fonte de plata;
coitadiña da meniña
que por amores se mata.
1901

Paséi pola túa porta,
puxen a mau no ferrollo
i a porca da túa nai
tiróume cun tarambollo.622
1893

Paxariño, bico de ouro,
bebe na fonte de plata;
coller amores non custa,
deixalos é o que mata.626
1902

Paséi pola túa porta,
puxen a mau no ferrollo;
non sei se che hei de falar,
se me despida de todo.
1894

Paxariño de María
non me comalas cereixas
que o meu amor no-está eiquí,
non teño a quén dálas queixas.
1903

Paséi pola túa porta,
puxen mau na pechadura,
pedinche auga e non ma deches,
curazón de pedra dura.623
1895

Paxariño millarengo,
ponte na punta de un toxo;
moito gosto a min me dán
as nenas de pelo roxo.
1904

Paséi polo cementerio
e piséi un oso frío
y me respondió mi padre:
«Que me pisas, hijo mío».624
1896

Paxariño millarengo,
ponte na punta de un toxo;
toma, lévalle esta carta
ás nenas de pelo roxo.
1905

Paséi polo cementerio,
sin querer pisé una malva
y me respondió una voz:
«Me pisas, hija del alma».
1897

Paxariño, pena verde,
que cantas no meu xardín;
tódalas penas se acaban,
so as miñas non teñen fin.627
1906

Paséi por San Xés cantando,
pra me ver saiche á porta,
figuécheste a distraida,
nena da cara de troita.
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Paxariños voadores
víndeme á porta a cantar,
víndeme espantalas bruxas
que me queren embruxar.
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1907

Paxaro que vas voando
e levas fío no pico:
traimo eiquí para coser
o meu curazón ferido.628
1908

Paxaro que vas voando
por onda aquela cerdeira,
dámelle moitas mamorias
á María da Carreira.
1909

Paxaro que vas voando
por riba do Rebolar,
dille ás mociñas que veñan
pousarse eiquí, á Molar.
1910

Pedinche auga e non ma deches:
válate Diola meniña
que tan mala te figueches! 629
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Pendentiños nas orellas
maldita gala vos é:
unha boa camisiña
i o zapatiño no pé.
1919

Pensabas porque és moi rico
que xa me tiñas na mau:
moitas serdas ten o porco
e non pasa de marrau.631
1920

Pensabas por ser boa moza
que eu te ía querer;
sabe que a min non me agradas,
eu que che hei de faguer!
1921

Pensaches por ser moi rica
que xa me tiñas seguro;
tes un xenio de cadela
i eu non nacín para burro.
1922

Pensaches que por ser rico
eu xa te ía querer;
pra me vender non nacín
nin pra ser túa muller.

1914

Pedinlle un bico a unha nena,
díxome: «Vai de ehí, larpeiro;
se me queres dar un bico
casa conmigo primeiro».

1923

Pensaches que por ser rico
que xa me tiñas na mau;
inda non son tan golosa
que coma froita do chau.632

1915

Pedíume limosna un cego
i eu querendo lla neguéi;
eu ben sabía que vía
e por eso lla non dei.
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1917

Penas de amor nonas ten
quen tan ben sabe cantar;
como o sol ha de entender
as tristeiras do luar?

1913

Pedinlle un bico a María
i ela non mo quixo dare;
o cura da súa parroquia
non deixa aos homes bicare.

Í

1916

1912

Pedinlle un bico a María
i ela díxome que non:
o cura sempre padrica
que os bicos prós Santos son.

L

Peina o cabelo, Maruxa,
non seas tan perezosa,
que o cabeliño peinado
quita o noivo da outra porta.630

1911

Pedinche, miña Catuxa,
que tú me deras un bico;
negáchesmo, foches mala,
o por qué non che mo esplico.

A

1924

Pensaches que por ser rico
xa me ías namorar;
antes de casar contigo
máis me valera toupar.

135

Papagaio, pena verde,
que canta no meu jardim:
todas as penas se acabam,
só as minhas não têm fim.
Nótese que eiquí o interlocutor é un
papagaio, o mesmo que nunha pastorela
do rei D. Dinis (C. V., 137). Iste papagaio
pode ser o que dá nome á coleición india
chamada cucasaptati.
628
En Viana do Castelo atopamos esta
versión:
Morreu-me a minha pombinha,
já não tenho portador;
já não tenho quem me leve
as cartas ao meu amor.
En Castela:
Pájaro que vas volando,
y en el pico llevas hilo,
dámelo para coser
mi corazón que está herido.
Xa Juan de Timoneda cantóu:
Águila que vas volando,
lleva en el pico estas flores,
dáselas a mis amores,
dile como estoy penando.
Pra istes mensaxeiros do amor, vid. M.
Torner, Lírica hispánica, 312 ss.
629
É a cantiga 1888 pasada a triada.
630
Ben coñecidos son os ditos que aconsellan esto mesmo: «A muller composta
quita o home de outra porta» ou «O andar
ben vestida, fai á moza garrida». Vid. cantiga 139.
631
Cantan en Asturias do seguinte xeito:
Si piensas que por ser rico
que te voy a dar mi mano,
¡cuántas cerdas tiene un cerdo
y no pasa de marrano!
632
No norde de Portugal atópase:
Foste-te gabar, garoto,
que já me tinhas na mão;
eu não sou tão rabaceira
que coma a fruta do chão.
—•—
Tu pensavas que, por me rir,
que já me tinhas na mão?
Eu não sou tão rabaceira
que coma a fruta do chão.
Vid. as cantigas 1932 e 1933, coas que
estas teñen semellanza no comenzo.
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Pensas que che quero moito,
porque miro para tí;
esí Dios me leve a ialma
como me río de tí.
1935

Pensan moitos que o casar
solo desgustos arrenxa:
todos quedaban solteiros
se coma ises todos pensan.

Parez procedente dun parrafeo.
634
Traducida dunha castelán que dí:
Te quiero como si fueras
cinta de mis alpargatas;
mira si te quiero bien
que te quiero por las patas.
635
Pra esta cantiga e a seguinte, vid.
nota 42. En Celorico de Basto (Portugal)
atopamos:
Julgavas que eu te queria
por me rir quando te vejo?
Foi geito que Deus me deu,
que pr’a mim não te desejo.
E semellante no Minho:
Tu pensavas por me rir
que eu já te estava querendo;
podes ficar descansado,
que de ti nada pretendo.
636
Na Arxentina hai unha cantiga que
ten no seu comenzo semellanza con
esta:
No creas que yo te quiero
porque te miro y me río,
es que soy medio burlón
y tú no me has conocido.
Vid. cantiga 1934.
637
Vid. cantiga 1904.
638
Compre lembrar eiquí o grande prestixio que o chiculate tivo antre os nosos
campesiños. Era un produto que somentes en especialísimas ocasións chegaba
ás mans das xentes do campo, e non certamente polo seu precio, asequibre aos
máis, senón pola lenda que o cinguía. O
uso desta mantenza tiña tan importancia
que aínda lembramos nós iste dito encol
dun doente: «Está moi maliño. Xa lle dan
chiculate...!».
639
Vid. cantigas 1930 e 1936.

F

1934

Pensaches que te quería,
Farruquiña, pernas tortas;
pois sabe que quero a outra
que as ten ben feitas e postas.

633

O

Pensas que che quero moito,
porque un bico che pedín;
pois sabe que muller tola
non ha de vir pra onda min.

1927

1936

Pensas porque me deixaches
me vou botar a chorar;
cala tú e non seas parva,
que outro sitio hei de ocupar.

Pensas que che quero moito,
que por tí me desandezo;
inda espero de lograr
pano de máis alto precio.637

1928

1937

Pensas que as túas palabras
me van a min convencer;
se eres burro, meu amigo,
non teño que lle faguer.633

Pensas que eres máis que eu,
eres pouco máis ou menos,
gastarás máis presunción,
no demáis igoal seremos.

1929

1938

Pensas que che quero moito,
cordós das alparagatas;
mira se che quero ben
que che quero polas patas.634

Pensas que ao te casare
o corpo che ha descansar;
miña prenda, que enganada,
cantas penas vas pasar!

1930

1939

Pensas que che quero moito,
e que por tí madurezo;
inda espero de gastar
pano de máis alto precio.

Pensas que por ser morena
xa me non quere ninguén;
moreno é o chiculate
e chúpanlle os dedos ben.638

1931

1940

Pensas que che quero moito,
porque che falo e che río;
eso non che é ofensa,
sempre foi costume mío.635
1932

Pensas que por tí me morro,
que me morro i adoezo:
inda espero de levar
pano de máis alto precio.639
1941

Pensas que che quero moito,
porque che falo e che río:
falar éche voluntario,
reír es costumbre mío.636
1933

Pensas que por tí me morro,
que por tí rompo zapatos,
miña cara de boneca,
toda rillada dos ratos.
1942

Pensas que che quero moito,
porque me ves tan contente;
as miñas falas te enganan
i o meu curazón che mente.

136

Pensas que te quero moito
porque amores che pedín;
engánate o pensamento,
que eu para tí non nacín.
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1943

Pensas que te quero moito
porque me ves tan contente;
tódalas nenas te enganan
i o meu curazón che mente.640
1944

Pensas que te quero moito
trapo de tódalas rollas;
tanta ansia teño por tí
como o gato por cebolas.
1945

Penséi coa risa toupar
na festa de Vileriño
ao ver aquelas mociñas
todas borrachas de viño.641
1946

Pepe quero, Pepe estimo,
Pepe teño na mamoria,
Pepe me ha de dala mau
para eu subir á gloria.
1947

Pepiño, Pepiño,
qué tono te dás,
que no-hai moza a xeito
pra tí no lugar;
no-infles tanto o peito
que no Couto has casar.
1948

Pequerrechiña
quedéi sen pai,
almas sinxelas
dádeme pan;
inda son nena
e no lugar
andan os mozos
a ver cal de eles
me ha de levar.642
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—Perguiciña, queres pan?
—Quero, quero, se mo dan.
—Pois vai buscalo coitelo.
—Ai, non señor, nono quero.643
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1950

Pica, pica, picadeira
na folliña da oliveira;
tres no cú e tres no rabo
á porta do meu cuñado.644
1951

—Pigureira das ovellas,
con qué peinalo cabelo?
—Cunhas erbiñas do monte
que lle chaman tormentelo.645
1952

Pírtiga éo túa irmá
que eu ando ben sinxela
e teño mozos de sobra
e noivos á rangalleira.646
1953

Podémonos querer ben
sen ninguéno presentir:
pasar e non nos falar,
dar un xeitiño e riír.647
1954

Pódennos dalo aguinaldo
que xa nos imos cansando
de abrire tanto a boca,
xa nos poden ir pagando.
1955

Pola calle vas decendo
que me eu morro por tí;
que me morro non é certo,
pero que te quero sí.648
1956

Pola carreteira abaixo
vai un carro de alfileres;
as verdades son dos homes
i as mentiras das mulleres.
1957

1949

D

Pola rúa arriba vou,
pola outra dou a volta;
a muller que ha de ser miña
ha de ter aberta a porta.
1958

Polas rosas da roseira
catro biquiños che dei;
ao pirmeiro que me deches
prendado de tí quedéi.
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Vid. cantiga 1933.
A festa de Vileriño de San Xés, á
que se refire a cantiga, é o San Lorenzo,
que se celebra o terceiro domingo de
seitura.
642
Cecáis se trate dunha cantiga culta.
643
O humorismo desta cantiga semella
o dunha de Arouca (Portugal):
— Ó Giralda, tira o caldo.
— Não senhora, que me escaldo.
— Vai lavar as mãos ao rio.
— Não, senhora, tenho frio.
Lémbrese aquelo que se lé na Biblia
(Prov., xxvi, 15): «El perezoso mete la
mano en el plato, pero se cansa de llevarla a la boca».
644
Esta cantiga din que lla recitan ao
gado pra que marche prá corte.
645
Vid. cantigas 1365 e 1431. En
Portugal atopamos estas variantes:
Menina, se quer saber
como se lava o cabelo:
com as ervinhas do monte
que se chamam trementelo.
—•—
Meninas de além da fonte,
com que lavais o cabelo?
É com ervinhas do monte
que se chamam tormentelo.
O tormentelo ou trementelo é o
Thymus Cœspititius, Brot., que, según
parez, pon o cabelo máis fermoso; emprégase pra doenzas da testa.
646
«Pírtiga», fachendosa, presumida. O
nome está tomado da postura do pírtigo
do mallo cando se empina. Vid. cantiga
2138; cecáis estas dúas cantigas estían
ligadas, coma se formasen parte dun desafío ou dun parrafeo. Nós recollímolas
isoladas.
647
Vid. cantiga 215. En Castela atópase
unha cantiga dos séculos xv-xvi que ten
un pensamento semellante:
No oso alzar los ojos
a mirar aquel galán
porque me lo entenderán.
648
En Vila Nova de Gaia (Portugal) atópase unha semellante:
Foste dizer ò meu pai
que eu me morria por ti...
Eu morrer por ti num morro
Olaré!
mas querer-te bem, isso sim!
640
641
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1959

A Veiga do Gorgoledo era un conxunto de herdades onda Calvos de Randín;
hoxe xa perderon ise nome. A nosa cantiga lembra un trabalingoas portugués (de
Mogadouro) que comenza:
No alto da Cachoeira
vinte e cinco cegos vão,
cada cego leva seu moço,
cada moço leva o seu cão,
cada cão leva seu gato,
cada gato leva seu rato,
. . . . . . . . . .
Semellante é tamén o que cantan en
Arouca:
Pel-aquela serra cima
vinte e cinco cegos vão,
cada cego tem seu moço,
cada moço tem seu cão.
O cego bate no moço,
o moço bate no cão,
o cego dá pão ao moço,
e o moço dá pão ao cão.
Na Galicia non fallan composicións que
asemellan a estas; esí hai en Muros:
Polo camiño da Costiña
vintecinco cegos van;
cada cego leva súa moza,
cada moza leva seu can.
E taraviran e viran os cegos,
e taraviran e viran e van;
cada cego leva a súa moza,
cada moza leva seu can.
—•—
Polo camiño de Cornes
vintecinco cegos van;
cada cego leva súa moza,
cada moza leva seu can.
O cego dá pan á moza,
a moza dá pan ao can.
E tereviren e viren os cegos
e tereviren e viren e van.
De todas é cecáis a nosa a que ten un
senso máis sotil e picaresco.
650
Esta cantiga e a seguinte proceden
dun serau.
651
Vid. cantiga 714.
652
Vid. nota 42, anque eiquí cecáis a
castelanización sexa forzada pola rima e
polo metro.
653
Moi coñecida en toda a Galicia.
654
Vid. cantiga 1969.
655
En Extremadura:
Por esta calle me voy
y por la otra doy la vuelta;
la niña que a mí me quiera
que tenga la puerta abierta.
649

Z

O

F

E

R

N

Á

N

1967

Pola veiga do Gorgoledo
vintecinco cegos van,
cada cego, súa dama,
cada dama, seu galán.649
1960

Por baixo da oliveira
dá gusto parrefear,
ten a folliña miuda
e nona fura o luar.651
1968

Polo río abaixo,
polo río arriba,
polo río abaixo
vai unha sardiña;
vai unha sardiña,
vai un prexegueiro
que leva prexigos
no mes de xaneiro.

Por baixo da túa ventana
paséase unha culebra;
todos dín que ten veneno,
eso teno a túa lengoa!
1969

Por baixo do carambelo
derrétese a neve pura;
xa non vou máis onda tí,
que acabóu túa fermosura.

1961

Polo río abaixo
vai un cobertor;
embrullado nil
vai o meu amor.

1970

Por baixo do lavadoiro
corre a iauga e nace a ierba;
amores que non son firmes
mándanse luego a la mierda.652

1962

Polo río abaixo
vai unha peneira;
dentro de ela vai
unha costureira.

1971

Por berrar: «Viva San Roque!»
prenderon a meu irmau;
agora que xa o soltaron,
vivan San Roque i o can! 653

1963

Polo río abaixo
vai unha sartén,
vai fritindo troitas,
han de saber ben!

1972

Por debaixo da xeada
derrétese a neve pura;
xa non me estás encantando
con toda a túa fermosura.654

1964

Pombiña sen fel
miña filla é;
ten tino, Francisco,
que ela anda á boa fé.
1965

Ponde leña nise lume
anque sea da mollada,
que vai sair a beillar
Costantino da Tomasa.650
1966

Ponde leña nise lume
anque sea de cerdeira
que lles quero vela cara
ás mociñas de Lubeira.
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1973

Por eiquí pasóu a rola
e mailo arrolador;
tamén pasóu Antoniño,
ollos de namorador.
1974

Por eiquí vai o camiño,
por eiquí vai o carreiro,
por eiquí vai o camiño
dos mozos do fiadeiro.
1975

Por esta rúa vou
e por outra dou a volta;
a rapaza que me queira
que me espere á súa porta.655
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1976

Por esta rúa vou,
pola outra dou a volta;
se tú a min me non queres
a min pouco se me importa.
1977

Por ir ao baille
da Ramallosa,
por ir ao baille
perdín a moza.656
1978

Por máis que te miro e miro
e por máis que ben me fixo,
xamáis podo comprender
meu irmau por qué te quixo.
1979

Por min túa nai atizóuche,
botóuche ao corpo vinagre;
dende aquela, miña nena,
o curazón por tí me arde.
1980

Por moito que o mare creza
ao ceo non ha chegar;
por moitos mozos que teña
a tí non te hei de olvidar.657
1981

Por outro, nena adourada,
deixáchesme sen reparo;
dende entón, ai, miña prenda,
estóu tolo rematado.
1982

Por qué eu había de ter
o curazón tan blandiño,
choraba unha meniña
polo seu pai queridiño.
1983

Por qué me mandas cantar
se ves que non teño folgo?
Como vou estar alegre
se tú pra min estás xordo?
1984

—Por qué non cantas, paxaro?
—Porque non teño alegría;
non se fai cousa de noite
que non se saiba de día.
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1985

—Por qué non te casas, Pedro?
Por qué non te casas, Xan?
—Porque as feas nonas quero
i as bonitas non mas dan.658
1986

Porque quero e son querida
marmúranme as envexosas;
é envexa coñecida
que teñen as envexosas.
1987

—Por que te non casas, Pedro?
Por que ye non te casas, Xan?
—As que me dan nonas quero
i as que quero non mas dan.659
1988

—Por qué vas presa, Sabela?
—Señor, por cousa ningunha:
porque roubéi unha corda
i atrás da corda ía a burra.660
1989

Por riba de unha cerdeira
estaba un pardau cantando
e mofábase de min
por ire por tí chorando.
1990

Por te ver ando de noite,
meniña do meu consolo,
por te ver ando de noite
porque de día non podo.661
1991

Por un amor perdín outro,
alá me van dous quereres;
agora tópome sola
polos malos procederes.662
1992

Por un bico nin por dous
non dá penitencia o cura,
pero se chegan a tres
a penitencia é segura.663
1993

Por unha calle van tiros
e por outra van puñales
e por esta veño eu,
meniña, ver se me sales.664
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Haina idéntica en Carril, na terra de
Arousa. Elo xustifica o que decimos do
topónimo. Vid. Índice Toponímico, s. v.
ramallosa.
657
Vid. nota 68.
658
Semellante ás cantigas 56, 1642, etc.
659
Variante da cantiga 1985. Pensamento
semellante ao das cantigas 56 e 1642, que
lembran a castelán que dí:
Amor loco, amor loco,
yo por vos y vos por otro!
Rosalía, en Follas Novas, dí:
Ai, amor tolo..., amor tolo!
Ben di aquel refrán sabido:
Eu por vos e vos por outro.
660
J. Barrow, La Biblia en España, recolléu en Extremadura, antre uns xitanos, ésta:
—Gitano, por qué vas preso?
—Señor, por cosa ninguna:
porque he cogido un ramá
y atrás se vino una mula.
661
Ten semellanza con esta castelán:
Soleá del alma mía,
de noche te vengo a ver
porque no puedo de día.
662
En Portugal hainas semellantes:
Por teu amor perdi a Deus,
por teu amor me perdi
e agora vejo-me soio,
sem Deus, sem amor, sem ti!
—•—
Por amor perdi a Deus,
olha amor o que perdi;
agora vivo sosinha
meu amor: sem Deus, sem ti.
En Santander:
Por ti me olvidé de Dios,
por ti la Gloria perdí:
y ahora me voy a quedar
sin Dios, sin Gloria y sin ti.
E na poesía culta non falla o tema, coma
nesta de Jorge Manrique:
Yo soy quien libre me vi,
yo, quien pudiera olvidaros,
yo soy el que por amaros
estoy, desque os conocí,
sin Dios, sin vos y sin mí.
Vid. M. Torner, Lírica hispánica, 328 ss.
663
Atópase tamén en Castela:
Por un beso ni por dos
no da penitencia el cura,
pero si llegan a tres
la penitencia es segura.
664
Esta cantiga non parez de orixe galego.
656
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665

1994

666

Por un Pepe dou un coarto,
por un Manoel un doblón,
por un Antonio da ialma
daréi o meu curazón.

Vid. nota 147.
«Túa nai a morar», é decir, vivindo
permanentemente na casa en que está a
servir.
667
Parez de orixe castelán, a non ser
que o final seña forzado pola rima. Tamén
pode ser o caso sinalado na nota 42.
668
Variante da cantiga 1860. En Castela:
No subáis tan alto,
dulce pensamiento,
n’os derribe el viento.
Vid. nota 751.
669
Vid. Franco Grande, M. Leiras
Pulpeiro, páx. 155: «... algunhas veces
hai cantares [no libro de Leiras Pulpeiro
Cantares Gallegos] incluidos neste libro
que son verdadeiramente recollidos do
pobo. Poñamos como exemplo ún ben
coñecido de todos:
Púxenlle preito a un veciño
polo derrego dun leiro:
comer, coméu todo a curia,
pero amolar, amoleino.
A versión que aparece en Cabanillas é:
Prantéille preito a un veciño
polo daquel dun regueiro;
perder, perdín o que tiña,
pero amolar, amoleino.
E outra versión tamén coñecida é:
Púxenlle preito a un veciño
polo derrego dun leiro;
perder, perdín canto tiña,
pero amolar, amoleino.»
Aínda hai outras versións aparte da que
damos niste Cantigueiro:
Prantéille preito a un veciño
pola custión de un regueiro;
perder, perdín canto tiña,
pero amolar, amoleino.
—•—
Púxenlle pleito a un veciño
polas augas do penedo;
eu perder, perdín o pleito,
pero amolar, amoleino.
			 (Laracha, Cruña)
Iste costume de preitear, común aos
campesiños de todo o mundo, non soio
aos galegos, atopámolo xa refrexado no
que dí Aimerico Picaud no século xii:
«As xentes galegas concordan millor que
os demáis españoles coas nosas francesas
polas costumes cultas, mais ténselles por
iracundos e litixiosos en grande maneira.»
670
Haina igoal en Barcelos i en Viana do
Castelo:
Puz-me a contar as estrelas,
com a ponta duma espada;
comecei à meia noite,
acabei na madrugada.
671
Idéntica en Viana do Castelo:
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2003

1995

Pra cando case
xa teño un bolo:
non ten que dar
miña nai todo.

Pra qué qués, Carmiña,
tanta gravedá,
tanta gravedá,
tanto presumir:
túa nai a morar,
teu pai a pedir.666
2004

Pra querer ben, as Maruxas,
pra cantar ben, as Manoelas;
vivan tódalas mociñas,
que unhas i outras son boenas! 667

1996

Pra cantar benhe, Facós,
e pra beillar ben, a Vila,
e pra mozas casadeiras
ide aos lugares de riba.
1997

Pra cantar e pra beillar,
meniña, Dios te crióu;
para rezalo rezairo
o demoño te atentóu.
1998

Pra domingo fai un ano,
amor meu, que te non vin;
anque o tempo xa foi moito
eu a lei non cha perdín.
1999

Pra levalos reises
traguemos un saco;
díannolos cartos
pra mercar tabaco.

2005

Pra qué voas tú tan alto,
atrevido pensamento,
pra que voas tú tan alto,
déixate marchar co tempo.668
2006

Prinde, salgueiriño, prinde,
prinde na fonte serea,
tamén os meus ollos prinden
nos olliños de unha nena.
2007

Probes dos carabiñeiros
que andan de noite á xiada
namentras pasa a ramboia
camiño de Cortegada.
2008

Púxenlle pleito a un veciño
polo derrego de un leiro;
levar, levóu todo a curia,
pero amolar, amoleino.669

2000

Pra levalos reises
veña ise fardel;
levades ben cousas,
podendes comer.

2009

Púxenme a contar estrelas
coa punta da miña espada:
comencéi á media noite
i acabéi de madrugada.670

2001

Pra os que hoxe se casaron
por iste ramo a Dios pido
que ao Manoel lle dí cadelas
i á súa muller meniños.665
2002

Pra que tú me escribes cartas
se non teño quen mas lea?
Tú non sabes, meu amor,
que eu non fun á escuela?
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2010

Púxenme a contar estrelas
e a do norte deixéi:
por ser a máis bonitiña
contigo cha comparéi.671
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2011

Qué bonita vai a lúa
na compaña dos luceiros!
vivan os contrabandistas,
tamén os carabiñeiros!
2012

Que che quixen foi un soño,
que te esquecín nono iñores;
foron causa as túas culpas,
tanto se me dá que as chores.
2013

Qué contente estaba eu
o día que me caséi,
mais aínda o estóu máis
desque viuda quedéi.
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2017

Quédate con Dios, Ourense,
coas túas camas de seda,
que eu voume prá miña terra
dormir en palla centea.
2018

Quédate con Dios, Ourense,
coas túas ourensanas,
que eu voume pra miña terra
ver as miñas aldeanas.
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2020

2021

Que me querías finxiches,
tiveches mal curazón,
mais non renego de tí,
pois son boa de nación.
2022

2016

M

Qué estriga teño na roca!
Qué mazaroca faréi!
Que lindos mozos eu teño
no lugar de Recarei! 674

Quen canta seu mal espanta
e quen non, o alimenta;
ai de min, que estóu cantando
un pesar que me atormenta!

—Quedache de vir, non viñeche,
home de pouca palabra;
se me a min acontecera
mala morte me matara.
—Quedeiche de vir e vin,
cumplín a miña promesa;
moi apuradiño está
quen de noite se confesa.672

Í

2019

2014

2015

L

Qué delito cometéu
o coitadiño candil,
que todos lle dan a morte
cando se van a dormir? 673

Quedaches de vir as dúas
i as catro deu o reló:
anda con tino, querido,
que a min ninguén me enganóu.
Quedaches de vir ás nove,
viñeches ás nove e media:
esas non che son palabras
de unha rapaza solteira.

A

2023

Quen che deu tanta sortella
unha por riba de outra,
quen che deu tanta sortella
tamén che mercóu a roupa.675
2024

Quen che me dera ter alas
como teñen as perdices
para saber se son certas
as palabras que me dices!
2025

Quen che me dera un amor
que me non dera pesares,
pero o que ten un amor
ten que ter penas a mares.
2026

Quen me dera eiquí agora
quen se me a mín acordóu,
prenda da ialma querida,
que lonxe de tí estóu!
2027

Quen me dera en Lubeira,
quen en Lubeira me dera,
quen me dera en Lubeira,
Lubeiriña, miña terra!
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Puz-me a contar as estrelas,
só a do norte deixei;
por ser a mais bonitinha
contigo a comparei.
672
Vid. nota 292.
673
Esta mesma cantiga haina en
Castela:
¿Qué delito cometió
el pobrecito candil
que todos le dan la muerte
cuando se van a dormir?
674
«Estriga», porción de liño que se deluba de cada vez e que se conserva na
mesma cantidade deica o intre do fiár.
675
Vid. nota 567 e tamén a cantiga 1428
coa que ten semellanza de pensamento,
anque a forma seña totalmente distinta.
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2037

Quen me dera en Lubeira,
quen en Lubeira me dera,
quen me dera en Lubeira,
que estaba na miña terra!
2029

Qué noite fai de luar
para ir pola alameda;
cúbreme co teu capote
que a mantela me blanquea.
2038

Quen me dera miña nai
anque fora de unha silva,
que anque me a silva picara
eu sempre era súa filla.676
2030

Quen ouvíu cantar o cuco
temén ouvíu á bubela;
xa te podías calar,
ouvidos de parouvela.679
2039

Quen me dera o verte sempre
trinta días cada mes,
cada somana seu día,
cada día súa vez!

676
Haina tamén en Portugal (Monte
Córdova):
Quem me dera ter mãe,
inda que fosse uma silva...
Nem que ela me picasse
era sempre sua filha.
E en Castela:
Quién me diera tener madre
aunque fuera de una silva,
que aunque la silva picara
siempre fuera madre mía.
677
Semellante a unha castelán:
Quisiera ser clavo de oro
donde cuelgas el candil
para ver tu fino pecho
cuando te vas a dormir.
678
Vid. cantiga 2026.
679
A bubela e o cuco retornan ao mesmo tempo da sua emigración, por eso se
ouven tamén no mesmo intre do ano.
680
A forxa, o forno e o fiadeiro son os
lugares en que decote se axuntan os veciños que, coas suas conversas, dan novas
de todo o que pasa no lugar e ainda fora
de íl.
681
Iste tema atópase en Asturias de iste
xeito:
Canta el gallu, canta el gallu,
canta el gallu y amanez;
la neña que tién amores
tarde o nunca se adormez.
682
Cecais seña traducida do castelán.
683
Iste tema tratouno xa João Servando
no século xiii:
Tris’and’eu, velida, e ben vo-lo digo,
por que mi non leixan veer meu amigo:
poden-m’agora guardar,
mais non me partirám de o amar.

O

Quen queira sabelas cousas
vaia á forxa do ferreiro,
díe a volta polo forno,
viña polo fiadeiro.680

2031

2040

Quen me dera saber lér,
prenda que tanto gostaba,
para saber lér as novas
que me o meu amor mandara!

Quen sente amor por alguién
e máis por alguién o sente
ou non lle gosta ninguién
ou lle gosta toda a xente.

2032

2041

Quen me dera ser o clavo
en que cólgalo candil
para te ver desnudar
e pola mañá vestir! 677
2033

Quen ten amores non dorme,
eu tamén esí faguía;
agora que nonos teño
durmo de noite e de día.681
2042

Quen me dera ter eiquí
quen se me agora acordóu,
amante firme da ialma
que tan lonxe de tí estóu! 678
2034

Quen ten amores ten pena,
eu tameno considero;
eu, como taménos teño
da mesma pena me muero.682
2043

Quen me dera unha mula
que fora ben andadora
pra quitare de esta terra
á xente marmuradora!
2035

Quen ten os fillos pequenos
nonos deixa de arrolar;
quen ten o amor na guerra
nunca deixa de chorar.
2044

Quéno había de decer,
quéno había de pensar,
que o burro había morrer
á sede niste lugar.
2036

Quéreme un mozo da vila
e quéreme ún da montaña;
o pirmeiro enganoume
e penso que os dous me enganan.
2045

Qué noite de lúa fai!
Mesmo parez que dá gana,
en lugar de se ir pró leito,
de correr unha parranda.
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Quérenme privar de verte,
cousa que ben pode ser,
pero de quererte ben
nin poden nin han poder.683
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2046

2055

Quéreslle moito ao teu corpo
i hacho de comer a terra:
mozas máis feitas ca tí
tamén se enterraron nela.

Quérote porque non comes,
que do aire te mantés,
déixaste morrer de fame
por me deixalo que tes.

2047

Queres que che dí consellos
pois tamén llos dei a outro;
verdade é que nonos pagas,
mais nonos segues tampouco.
2048

Queridiña, donche os ollos,
rézalle a Santa Lucía
que chos peche pola noite
e que chos abra de día.

2052

Quero cantar e ser alegre,
que a tristeza non fai ben;
inda non vin a tristeza
dar de comer a ninguén.685
2053

Quéroche non sei eu canto
e soñéi que me querís
e por eso ao despertar
eu choro pensando en tí.
2054

Quérolle moito ós teus ollos,
con todo o meu curazón,
pois neles vexo, cariño,
que grande é o teu amor.
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2057

2058

2051

M

Quérote tanto, amor meu,
que sen tí non sei vivir;
se tú sabes que te eu quero,
por qué esí me fas sofrir?
Que te quixen, beno sabes,
que te esquecín non inores;
se as túas aiciós o causan
tanto me dá que te enoxes.686

Querido Manoel,
dín que te vas
a servir ao rei,
cándo volverás!

Í

2056

2049

2050

L

Quérote porque te quero
e non perguntes por qué:
eu, por moito que cho penso,
nunca cho logréi saber.

Queridiña, donche os ollos,
tamén me a min don os meus;
ímolos lavar ao río
onde a troita lava os seus.684
Queridiño bailla, bailla,
bailla, que podes beillar,
que baillas coa millor moza
que hai no noso lugar.

A

2059

Que te quixen foi un soño,
lograrte foi fantesía;
fuches parva, abre os ollos,
que eu logréi o que quería.
2060

Quítate de esa ventana,
garrafón de malo viño;
tódolos mozos que tes
métochos eu nun bolsillo.
2061

Quítate de esa ventana,
non seas tan ventaneira:
taberna onde hai bo viño
non necesita bandeira.687
2062

Quixen faguer un cigarro
por non perdelo costume
e reparéi que non tiña
tabaco, papel nin lume.
2063

Quixera toparte sola
e contarche o meu sentir,
pero tú tes unha nai
que non te deixa sair.
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Compárese coa versión portuguesa:
Lindos olhos tem a truta,
quem me dera assim os meus;
hei-de lava-los no rio
onde a truta lava os seus.
A eficacia da auga corrente praos ollos
xustifica esta outra versión tamén portuguesa:
Lindos olhos tem Maria,
quem me dera assim os meus!
hei-de os lavar no rio
onde ela lava os seus.
Vid. F. Bouza Brey, Onde a troita lava
os seus.
685
Idéntica en Portugal (Viana do
Castelo):
Quero cantar, ser alegre
que a tristeza não faz bem;
ainda não vi a tristeza
dar de comer a ninguêm.
686
A mesma en Asturias:
Bien lo sabes que te quiero
que te olvido no lo inores;
si tus culpas lo merecen,
¿que se me dá que tu llores?
687
Haina tamén en Castela:
Quítate de esa ventana,
no seas tan ventanera;
taberna donde hay buen vino
no necesita bandera.
684
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2064

2065

2066

R

N

Á

N

Rosa, quen che puxo Rosa
fartóuse de adeviñar;
as rosiñas do inverno
son moi malas de criar.
Rosa, quen che puxo Rosa
non che soubo poñer nome,
que che debía de pór
a perdicionhe dos homes.691
2075

Ramos de loureiro verde
botan follas ó desdén;
palabra de casamento
non lla días a ninguén.
2067

Rosiña andais descalza,
Rosiña, porque quereis:
a casa do zapateiro,
Rosiña, bena sabeis.
2076

Rapaciña, non te quero
porque tes moitos piollos
e fai falta máis de un ano
para chos catare todos.
2068

Rosiña da primaveira,
dame a mau pola ventana:
se antes dormías sola,
dormirás acompañada.
2077

Responde, burro, responde,
acaba de responder;
teño unha mañiza de erba
pra che botar de comer.688
2069

Rosiña, miña Rosiña,
miña troita do remanso,
cando te vexo, Rosiña,
cando te vexo descanso.
2078

Río abaixo, río arriba,
río de Porta pequeno:
lévalle moitas mamorias
ás pendangas de Aceredo.
2070

Cantiga procedente de un desafío.
Variante da cantiga 2065.
690
A orixe craramente portuguesa de
esta cantiga apréciase no remate dos versos 2º e 4º, xa que a rima soio é correcta
coas formas mão e não.
691
Parez traducida da castelán que dí:
Quien te dio por nombre Paca
no te supo poner nombre,
que debió de haberte puesto
«la perdición de los hombres».
692
«Apurriar» é o mesmo que «atutar»
ou «aturuxar»; por estas terras emprégase pouco a pirmeira forma e máis as
outras duas, especialmente a segunda,
«atutar». Vid. cantiga 1485.

E

2074

Rama abaixo, rama arriba,
zapatiños, tende mau;
a Farruca tenme envexa
e canlle os ollos ao chau.

689

F

2073

Raio te fenda, mal home,
que me queres enganar;
non me veñas con meigadas
se conmigo no-has casar.

688

O

Roupa da miña baranda,
roupiña da miña boda;
quén te ha de usar, miña roupa,
que a roupiña negra abonda.
2079

Río arriba, río abaixo,
río de Porta pequeno:
lévalle moitas mamorias
ás mociñas de Aceredo.
2071

Sábela toda, meniña,
sabes cantar e beillar
e pra que nada che falte
tamén sabes apurriar.692
2080

Ronda arriba, ronda abaixo,
zapatiños, tende mau;
ó que lle teñan envexa
cáenlle os ollos ó chau.689
2072

Sábela toda, meniña,
sabes cantar e beillar
e pra que nada che falte
tamén sabes traballar.
2081

Rosa blanca, sete abriles,
ábrete na miña mau,
que se abres na mau de outro
ou serás miña ou non.690
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Saben que fan mal os homes
en falar mal das mulleres
e coidan de non gabalas
por medo de que llas leven.
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2082

Sacaime, San Antoniño,
sacaime de iste apretón,
pídocho con toda a ialma
e con todo o curazón.
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2091

San Antonio casamenteiro,
cásame a miña meniña,
que ainda a teño solteira.
2092

2083

Saiban o que fan os homes
cando ás mulleres pretenden;
van ceguiños e despois
cásanse e nonas entenden.

San Antonio
daime un home
anque me mate,
anque me esfole.694
2093

2084

Sai de ehí, can narigudo,
sai, penachos de carneiro,
sai, que te quero ver ben,
pois eu non che teño medo.

San Antonio de Amarante,
casamenteiro das vellas,
por qué non casas ás novas?
qué mal che figueron elas? 695
2094

2085

Sai, meniña, á tua ventana
e mira se ven o dia
e verás que pago leva
a que de home se fía.

San Antonio, o de Padua,
casamenteiro lle chaman;
ben lle rezan as meniñas,
xamáis lles dá o que agardan.
2095

2086

Sai o sol e ponse a lua
todolos dias igoal;
se tu me non queres, nena,
xa non quero vivir máis.

San Benitiño do ollo redondo,
hei de ir alá, miña nai, se non morro;
hei de levar unha bota de viño
pra emborrachar ó San Benitiño.
2096

2087

Salada fígote Dios
e bonitiña a Virxe
i eu, prendiña, heite faguer
a meniña máis felice.

San Benitiño glorioso,
feito de pau de amieiro,
é irmau das miñas chancas,
criado no meu lameiro.696
2097

2088

Saladiña Dios te deu,
eres bonita e calada;
como eres tan xeitosiña
eres a máis porfiada.

San Isidro Labrador,
que anda arando no campo;
a Santa Eufemia bendita
vaille de diante do gado.697
2098

2089

Salgueiro prende de ponla
i ameneiro de raiz;
amores que fostes de outros
para min xa non servís.693

San José e máis María
ambos van para Belén;
iles van cantar os reises
cantémolos nós tamén.
2099

2090

San Antoniño querido,
faguédeme iste milagro:
de vir á noite ó fiadeiro
aquil mociño tan goapo.

Santa Baia é boa terra
i a Vila pinta colores;
Vileriño tras do Viso,
Dios me retire os amores.698

145

En Portugal:
Salgueiro pega de estaca,
ameneiro de raiz;
não te gabes que me deixas,
que fui eu a que te não quiz.
694
Cantiga glosada por Rosalía (C. G.,
xiii). Iste padroado de San Antonio, sustituido às veces por outro Santo, coma
San Gonzalo, a quén pregan as solteiras,
ten moitas e difrentes manifestacións
non soio no cancioeiro, senon tamén en
certos costumes espallados polo mundo
adiante: meter na iauga a imaxe do Santo,
pólo de cara à parede, apagarlle as candeas, etc., ou ben pórlle luces, frores e
outros agasallos. Vid. variantes da nosa
nas cantigas 2090 a 2094. Vid. moitos datos en col de iste asunto en M. Torner,
Lírica hispánica, páx. 360.
695
En Portugal atópase a mesma apricada a S. Gonzalo:
S. Gonçalo de Amarante,
. . . . . . . . . .
E tamén:
Santo António de Lisboa,
. . . . . . . . . .
696
Moi corrente en toda a Galiza con
diversas variantes. Veleiquí unha de
Arousa:
Santo San Xinés de Bamio,
feito de pau de ameneiro,
primo carnal dos meus zocos,
irmán do meu tabaqueiro.
En Portugal:
São Gonçalo de Amarante,
feito de pau de amieiro,
irmão destes meus zamancos,
criado no meu lameiro.
Vid. cantiga 2173. Hainas en Castela co
mesmo pensamento.
697
Refírese à situación respectiva de
duas ermidas adicadas a istes Santos na
parroquia de Manín. É curioso o troque
de Santa Eufemia por Santa Maria da
Cabeza, muller de San Isidro, espricabre
pola intensa devoción que nesta terra se
ten à pirmeira, cuio corpo apareceu na
raia, na serra que leva o seu nome e a
cuio pé se atopa a parroquia de Manín.
698
Vid. nota 330. Trátase de Vileriño de
Santa Cristiña de Montelongo.
693
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2109

Santa Baia, Santa Baia,
Santa Baia é bo lugare;
niste lugar hai boas mozas,
todas saben traballare.
699
No «xogo do varapau», esgrima feita con «varapaus», se ún quer desafiár a
outro, fai un risco no chan pra que o contrincante o pise e comenzar a loita; a esto
chámaselle «pór o risco» e tense por sinal
de valentía. Iste xogo é de orixe portugués, mais acadou tamén as terras raianas da Limia. Vid. Lorenzo Fernández, O
varapau.
700
Refírese à fermosa eirexa barroca de
Santa María a Real, que é a parroquia da
Terrachán ou Entrimo.
701
Semellante a unha que cantan en
Muros (Cruña):
Santa Marta de Ortigueira,
a muller que come a nata
non pode ter a manteiga.
702
Trátase de unha adaptación de esta
cantiga, xa que a eirexa de Entrimo está
no val e somentes tería senso a cantiga consideirando que a imaxe da Nosa
Señora está no máis outo do retabro,
cousa polo demáis litúrxica, xa que é a
padroeira da parroquia.
703
Parez un anaco de algún romance.
704
Variante das cantigas 120, 1224,
1225 e outras.
705
Ebeling rexistra estas variantes en
comarcas do leste da Galiza:
Santos que estais no cainzo
tirai castañas embaixo;
tirai de aquelas máis grandes,
que âs pequenas non me baixo.
		 (Hermida)
—•—
Santo que estás no cainzo,
tira castañas abaixo;
tira desas máis gordiñas,
que ás pequenas non me baixo.
		 (Fonfría)
706
Curiosa confusión de San Xoan
Bautista con San Xoan Evanxelista. En
Portugal atopamos a mesma incorreición:
S. João Evangelista,
filho de Santa Isabel,
baptizou e Jesus Cristo,
pôs-lhe de nome Manoel.
707
Na Ulla atópase de iste xeito:
Sardiña que o gato leva,
aquela gandida vai;
heite de sacar, meniña,
do poder da tu nai.
708
Vid. cantigas 1012 e 2117.

O

2101

Santo que estás no canizo,
bota castañas embaixo
que anque non teño mandíl
acádochas no refaixo.
2110

Santa Baia, vaia, vaia,
e Meás é baselisco;
os mociños de Facós
son os que poñen o risco.699
2102

Santo que estás no canizo,
tira castañas embaixo;
tírame das máis grandiñas,
que ás pequenas non me baixo.705
2111

Santa Comba dá boas mozas,
hainas en Gou pimpineiras,
en Lubeira cubizosas
i en Rubiás camanduleiras.
2103

San Xoan Evanxelista,
fillo de Santa Isabel,
bautizou a Xesucristo,
púxolle o nome Manoel.706
2112

Santa María a Real,
orgulo de Entrimo todo,
cantos te ven visitare
de placer vólvense tolos.700
2104

Sardiña que o gato leva,
aquela galdida vai;
heite de sacar, meniña,
dos brazos da tua nai.707
2113

Santa María de Entrimo,
Santa Marta de Lubeira,
a muller que come a nata
non pode tela manteiga.701
2105

Se algún día me reín
de quén tiña mal de amores,
agora, por meus pecados,
padezo os mesmos delores.
2114

Santa María de Entrimo
tan alta se foi a pór
para tocalas campanas
o domingo do Señor.702
2106

Se as estreliñas do ceo
se volveran todas lanzas
coas puntas cara o chau,
non perdía as esperanzas.
2115

Santa Marta de Lubeira,
Santa María de Entrimo;
a muller que come a nata
ten a marca no fuciño.
2107

Se canto, canto a rabear,
e se choro xa pón medo;
léveme Deus de iste mundo,
que eu xa non teño goberno.
2116

Santiago de Galicia,
espello de Portugal,
axudádeme a vencer
nesta batalla real.703
2108

Se canto, son unha tola,
se non canto unha curuxa,
se me lavo unha profana,
se me non lavo, unha sucia.708
2117

Santiaguiño foi ó viño,
moito tarda que non ven:
ou quebrou a cantariña
ou se namorou de alguén.704
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Se canto, xa porque canto,
se choro, xa porque choro,
se me ven falar contigo
xa me dín que te namoro.
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2118

Se che non vai apurada,
galanciño do terreiro,
se che non vai apurada
azáname co sombreiro.
2119

Se che perguntan de onde és
contéstalle en alta voz:
«Somos os mozos de Grou,
solo temos medo a Dios!».
2120

Se che toca unha muller
mal aducada e larpeira,
podes cortar o pescozo
cunha navalla barbeira.709
2121

Se che toca unha muller
que non saiba cociñar
pódeste tirar ó río
e non te deixar flotar.
2122

Se che toca unha muller
que teña moi mala lengoa
curre e vaite afogar,
que na casa entrouche a lepra.
2123

Se chove, deixa chover,
se orballa, deixa orballar,
que eu ben sei de un abriguiño
onde me hei de ir abrigar.
2124

Se chove, deixa chover,
se orballa, deixa orballar,
que por máis que chova e chova
de ti non me hei de apartar.
2125

Se é que me chego a casar
coa moza que tanto quero
pasarei a vida alegre,
iremos xuntos ó ceo.
2126

Se eu algún dia non dera
pasadiñas ó desdén
non me tiñan os amores
tanta presa como me ten.
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2127

Se eu algún dia soubera
o que me había de vir,
tivera conta de min,
non me deixara caír.
2128

Se eu fora cazador
e tivera unha escopeta
cazaría unha perdiz
de esas que gastan peineta.
2129

Se eu soubera cantar
só cantaría unha cousa:
que viva a nosa terriña,
de todas a máis fermosa!
2130

Se eu soubera, Filomena,
que tu eras tecedeira
mandárache vir do Porto
unha linda lanzadeira.
2131

Se eu soubera leér
no libro de escolapías
sabería responder
ás tuas sabidurías.710
2132

Sega, fouciñiña, sega,
por ise panciño raro,
que ó que quer gañala vida
cómprelle de ir con coidado.
2133

Segundiña do Pulleiro,
onde te fuches meter,
na casa da escuridade,
onde ninguién te vai ver.
2134

Se hai algún atrevido
que na rua se atravese
xa pode traguer consigo
o cura pra que o confese.711
2135

Sei cantar e sei beillar,
sei tocala pandeireta:
o que se case conmigo
leva música completa.
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709
Semellante a esta haina en Aragón
(E. Blasco, Cuentos...).
710
«Escolapías» é alusión ao Catecismo
editado polas Escuelas Pias e que se coñecía co nome de Escola Pia.
711
Coidamos que é de orixe castelán,
onde atopamos:
Si hay algún atrevido
que en la calle se atraviese
ya puede traer consigo
el cura que lo confiese.
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2145

Sei cantar e sei beillar,
tamén sei pintala mona;
como son filla dun probe
cómpreme sabela toda.
2137

Se me hei de casar contigo,
válante cincomil diablos:
pra atender á paridura
cómpreme un nabal de nabos.
2146

Sei que casou Xan de Fiz
con unha boa rapaza:
ás veces un porco ruín
atopa unha boa landra.712
2138

Sementei e non collín
avea nunha revolta;
máis vale un amor de lonxe
que vintecatro na porta.
2147

Sei que me chamaches pírtiga,
se son pírtiga, millor;
unha pírtiga non pode
casarse con un treidor.713
2139

Sementei garabanzos,
nacéronme coles;
os rapaces de agora
son moi faroles.
2148

Sei un nino de carrizo
no cañoto de un repolo;
déronme as mozas con íl,
levaron cañoto e todo.
2140

Sementei millo miudo
no colo de unha rapaza;
queira Dios de hoxe nun ano
o millo miudo naza.
2149

Sei un saco de cantigas
se volas quero decer;
as máis de elas son pedradas
pra quenas queira entender.
2141

Sementei na miña porta
alecrín ás presas cheas;
a Dios tanto che lle custan
as bonitas como as feas.
2150

Sei un saco de cantigas,
tamén unha saquetiña;
se me tiras pola lengoa
desátolle a baraciña.
2142

Sementei tirabeques,
nacéronme fabas;
as meniñas de esta terra
andan todas preñadas.
2151

Se me chegara a casar
ha de ser cun estudeante
para que cando me morra
un responsiño me cante.
2143

712
Vella sentencia que atopamos xa, en
canto ao pensamento, no Arcipreste de
Hita (Don Furón, moço del Arcipreste):
. . . . . . . . . .
que a las vezes mal perro roya buena
coyunda.
713
Vid. nota 646.
714
O mesmo tema que o da cantiga
1914.

O

Se me queres amar, nena,
ama, que pouco che custa;
amor con amor se paga,
nunca vin cousa máis xusta.
2152

Se me chegara a casar
ha de ser cun primo meu;
se me chegara a rifar:
«Primo, tu non és máis que eu!».
2144

Se me queres a min sola
non cortexes outra dama,
que eu quérote, Manoel,
coma ós olliños da cara.
2153

Se me dan a escoller
entre as morenas i as roxas,
quedareime coas morenas,
que as roxas son moi gangosas.

148

Se me queres dar un bico
pirmeiro has casar conmigo,
que moza que está solteira
ten que ter moito sentido.714
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2154

Se me queres decir algo
chámame pola cociña:
eu lle direi a meu pai
que me chama unha veciña.
2155

Se me queres, dimo logo
e senon dí que me vaia;
non me teñas á tua porta,
que non son caneco de auga.715
2156

Se me queres, dimo logo,
senon regálate ben;
o mundo éche moi longo,
non falta quén queira ben.
2157

Se me queres, eu te quero,
se me olvidas, eu te olvido;
se me dás carta de pago,
eu che darei o recibo.716
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2163

Séntate eiquí, miña nena,
tu nunha pedra i eu noutra
que me axudas a coser
iste cestiño de roupa.
2164

Séntate eiquí, miña prima,
tu nunha pedra i eu noutra;
axudarasme a lavar
esta cestiña de roupa.
2165

Séntate eiquí, miña prima,
tu nunha pedra i eu noutra;
esí cantaremos xuntos
a nosa fertuna pouca.718
2166

Séntate e non te mudes
que che quero perguntar
como andas de saude.
2167

2158

Se me queres, querereite,
non me querendo no-hai nada;
olvidar olvidareite,
amor con amor se paga.717

Señora e reina de Entrimo
é Santa María a Real,
que lle gaña en fermosura
á máis boa catedral.
2168

2159

Se me vendes por ehí
ó canalla do meu home
decídelle que esta noite
na miña casa non dorme.

Señor Alcalde Maior,
poña xusticia nos ratos,
que fun á noite ó muiño
e rilláronme os zapatos.
2169

2160

Se me vendes por ehí
ó lacazán do meu home
decídelle que se veña
senon na casa non dorme.
2161

Se non foran os teus ollos
eu xa non tiña máis vida:
iles solos me dan forzas,
prenda da ialma querida.
2162

Sentaivos, mozos, sentaivos,
anque as mozas sean poucas;
habémosvos dar castañas
anque non comades outras.

Señora María,
reprenda ó seu galo,
que as miñas poliñas
lle andan ó rabo;
señora María,
reprenda ó seu pito,
que anda pola calle
feito un señorito.719
2170

Señora Santa Lucía,
ábreme a porta, que chove,
que a mandila éme pequena
i o avantal non me cobre.

149

En Asturias hai esta variante:
Si me quieres di que sí
y si no di que me vaya,
no me tengas al sereno,
que no soy cántaro de agua.
716
Haina semellante en Castela.
717
Vid. cantiga 2151.
718
Hai algunhas variantes na Galiza,
coma esta:
Vente sentar ao meu lado,
ti unha pedra i eu noutra;
esí cantaremos xuntos
a nosa fortuna pouca.
No Minho portugués:
Assenta-te aqui, amor,
tu numa pedrinha, eu noutra;
aqui choraremos ambos
a nossa ventura pouca.
En Arouca:
Senta-te aqui, meu amor,
numa cadeira e eu noutra,
vamos tratar doutra vida,
qu’a fertuna já é pouca.
719
Unha variante portuguesa dí:
Senhora comadre,
reprenda o seu galo,
que a minha galinha
anda a namorá-lo.
Anda a namorá-lo?
Que tenha juízo:
o galo procura
o que lhe é preciso.
715
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Se casar fora de un dia
ou xiquera por un ano...!
Eso de ser para xempre,
Dios nos tenga de su mano! 723
Se o mar tivera barandas
íate ver a Lisboa;
pero o mar non ten barandas,
quén non ten alas non voa.724
2182

Señora Santa Lucía,
feita de pau de amieiro,
dáimelle vista ós meus ollos
que non vos custa diñeiro.
2174

Se o mar tivera barandas
íate ver ó Brasil,
pero como nonas ten,
meu amor, por onde hei de ir? 725
2183

Señorita, señorita,
o sal váiselle caendo;
eu, como son curiosiño,
todo llo vou recollendo.
Vid. nota 448.
Variante da cantiga 1956. O «pau das
culleres» é o buxo, do que, o mesmo que
do amieiro, se fan esimesmo imaxes de
Santos. Vid. nota 40.
722
Alusión ao contrabando de tabaco
portugués que nalgunha época se fixo
con certa intensidade pola fronteira de
Lovios, parroquia na que hai unha festa
en honra de San Roque no mes de agosto.
723
Vid. nota 42.
724
Atópase tamén en Portugal (EntreDouro-e-Minho):
Se o mar tivesse varandas
ia-te ver a Lisboa,
mas o mar não tem varandas,
quem não tem assas não voa.
725
Glosada por Rosalía (C. G., xix).
Idéntica en Viana do Castelo:
Se o mar tivera varandas
ia-te ver ao Brasil;
mas o mar não tem varandas,
meu amor, por onde hei-de ir?
726
Atópanse moitas variantes de esta
cantiga na Galiza e en Portugal, por
exempro:
Quem quiser que eu cante bem
dê-me vinho ou dinheiro,
que esta minha gargantinha
não é forja de ferreiro.
727
Cantiga de desafío, variante da cantiga 2561 a.

E

2181

Señora Santa Lucía,
dámelle vista ós meus ollos;
como son rapariguiño
non podo traguer antollos.

721

F

2180

Señora Santa Lucía,
costureiriña da gloria,
díame un riberetiño
da sua costura nova.

720

O

2175

Se paso pola tua porta
levo o sombreiro de lado
pra que non digan teus pais
que cos meus ollos che azano.
2184

Señor San Benito novo,
amigo da goteiriña,
ten os carballos á porta,
mandou pór a videiriña.720
2176

Se pensas que penso en ti
malo pensamento tes,
que non son tan pensatible
que che pense nos teus bes.
2185

Señor San Benito novo,
feito de pau de culleres;
as mentiras son dos homes,
as verdades das mulleres.721
2177

Se pensas que porque calo
tua malicia no-entendo,
saberás, meu queridiño,
que cando tu vas eu veño.
2186

Señor San Benito novo
que estás no monte de Grou:
deparame unha meniña,
que eu en busca de ela vou.
2178

Se queredes que vos cante
tendes que me dar diñeiro,
que esta miña gargantiña
nona figo carpinteiro.726
2187

Señor San Roque de Lovios,
estanqueiro do tabaco,
dígame, señor San Roque
queno meteu nise trato.722
2179

Se querendes desafío
podéndesvos perparar;
enxugai esa roupiña,
que se vos vai a mollar.727
2188

Señor San Roque de Lovios,
santiño moi milagroso,
pedínlle un rapaz bonito,
deume un cara de raposo.
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Se queres cantar delgado,
nena dos panos de loito,
se queres cantar delgado
non ábrala boca moito.
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2189

Se queres falar conmigo
esquece os amores vellos,
que mal se olla unha cara
a un tempo en moitos espellos.
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—A cadela nona prendo
porque non teño outro cán;
se non podes vir á noite
ven mañá pola mañá.730
2198

2190

Se queres que che eu diga
toda enteiriña a verdade,
o que tu tes de bonita
gástalo en gravedade.

Se queres saber quén son
abre esa ventana e mira:
eu son aquil disgraciado
que algún dia te quería.
2199

2191

Se queres que che eu escriba
mándame papel da Cruña,
mándame tinta e tinteiro,
mándame tamén a pluma.

Se queres ver se te quero
ráchame o meu curazón,
pero con moito modiño
senon feriráste, amor.731
2200

2192

Se queres que eu sea tua
manda enladrillar o ceo
e despois de enladrillado
hei de ser tua se quero.728

Se quero cantar ben sei,
pero non me dá a gana,
que está lonxe e non me ouve
a prenda da miña ialma.
2201

2193

Se queres que o carro cante
móllalle o eixe no rio;
despois do eixe mollado
canta como un asubío.729

Se quixera mozo
tiña máis de ún,
pero de pajilla
non quero ningún.732
2202

2194

Se queres que o carro cante
móllalle o eixo no rio,
verás como ben mollado
canta como un asubío.

Se quixera mozo
tiña máis de ún,
pero señorito
non quero ningún.
2203

2195

Se queres que te eu queira
ha de ser coa condición
de que o teu ha de ser meu
mais o meu teu non.

Se saíras á porta
tiña que che decir,
pero tes unha nai
que te non deixa sair.733
2204

2196

Se queres que vaia e veña
a verte na escuridade
has de pór os teus olliños
á entrada do lugare.

Se se che apaga o cigarro
nono volvas acender;
se unha moza te deixou
nona volvas pretender.734
2205

2197

—Se queres que vaia e veña
de noite polo lugar
manda calala cadela
que non fai senon ladrar.

Se souberan as mulleres
que cousa é a malvela,
habíana pacer todas
como o gado pace a erba.735
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No Minho portugués:
Se quiseres que seja tua
manda ladrilhar o mar:
depois de êle ladrilhado
serei tua sem faltar.
En Castela:
Si quieres que yo te quiera
me has de enladrillar el mar,
y después de enladrillado
seré tuya sin faltar.
Ten intrés este feito de enladrillar o mar
que aparez, anque con outro obxeto, nesta:
¡Ay, si la mar
s’enladrillase
no habría jayán
que no la pasase!
Na nosa cantiga, sen dúbida pra eisaxerar
a desesperanza, trócase o ceo polo mar.
729
Non somentes se molla o eixe pra
que cante o carro, senon, principalmente, pra que non arda co roce antre o eixe
e as chumaceiras; a esto fai referencia
unha cantiga espallada pola Galiza adiante, apricada a distintas aldeias e que dí:
Árdelle o carro,
árdelle o eixe,
árdelle o carro
ao de Valeixe.
—•—
Árdelle o eixe,
árdelle o carro,
árdelle o eixe
aos de Combarro.
Trátase de cantigas de fachenda, por
cando o eixe arde cando o carro vai demasiado carregado. O mesmo siñíficado teno
o berro: «Eih, carballeira, árdelle o eixe!»,
que é berro de desafío. Vid. cantiga 2194.
730
En S. Simão de Novais hai unha cantiga semellante:
Se tu queres que te eu ame,
mata a tua cachorrinha,
que m’anda sempre a ladrar
da tua porta p’ra minha.
Tamén en Castela se atopan parecidas:
Si quieres que venga a verte,
por el perro bien atado;
para pasar malos ratos
tengo tiempo de casado.
En Extremadura:
Si quieres que vaya a verte
ponle a tus perros cadena,
que me ladran cuando voy
a ver tu cara morena.
731
Rosalía glosou esta outra versón (C.
G., xxx):
Ahí tes o meu corazón:
si o queres matar ben podes;
pero como estás ti dentro,
tamén si ti o matas, morres.
728
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Hoxe cántase en Castela:
Toma allá mi corazón:
si lo quieres matar, puedes,
pero como estás tú dentro
también si lo matas mueres.
E tamén:
Si acaso tiras flechas
contra mi pecho,
repara dónde apuntas,
que estás tu dentro.
Y si acertares
mi corazón herido,
hieres tu imagen.
En Portugal:
Aqui tens meu coração,
se o queres matar bem podes;
tu andas dentro de ele,
se o matas também morres.
Non fallan modelos de iste tema na poesía culta. Lémbrese a Lope de Vega cando
dí (El Caballero del Sacramento):
. . . . . . . . . .
rasga el pecho, mas con tiento
que puede ser que te des
alguna herida a ti mesma.
732
Alude a cantiga aos que ían a América
e que ao tornar à Galiza viñan cos chapeos de palla que se coñecían co nome
de «pajillas», que hoxe xa se non usan por
eiquí. En Vilagarcía pódese ouvir:
Si che quero mozos
teño vinteún,
pero de pajilla
non quero ningún.
733
Variante da cantiga 2063.
734
En Castela haina case idéntica:
Si se te apaga el cigarro
no lo vuelvas a encender;
si te despide la novia
no la vuelvas a querer.
735
Dín que a malvela, cocida en auga,
ten certas virtudes curativas; é un bo remedio nalgunhas molestias do embarazo.
736
Semella que os versos de esta cantiga debían estar ordeados de iste outro
xeito: 3, 4, 1 e 2. A sua estructura é coma
a das cantigas 1227 e 1228.
737
Alusión aos cortexos feitos durante
os seraus, a carón da lareira.
738
Sobradamente coñecido é o que o
pobo pensa dos xastres e das costureiras, especialmente dos pirmeiros. Vid.
A. Cotarelo, Cancioneiro da Agulla.
Tanto no cancioeiro popular coma na
poesía culta abondan as sátiras en col
do tema. M. Torner (Lírica hispánica)
anota intresantes paralelos sobor de iste
asunto.
739
Nótase craramente a falla de ispiración do fistor que fixo esta cantiga.
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2215

Se soubera que cantando
te había de seducir,
cantaría toda a vida,
deixaría de dormir.
2207

Se tiveras olivares
como tes de fantesía
o rio de Carbajales
por tu puerta pasaría.740
2216

Se soubera que tu viñas
como de certo viñeches,
mandaba barrela rua
cun ramiño de alcipreste.
2208

Se tua nai quere reis
na baraxa tenche catro:
rei de ouros, rei de copas,
rei de espadas, rei de bastos.741
2217

Se soubera que tu viñas
como de certo viñeches,
mandaba lavar a rua
con ramiños de alcipreste.
2209

Se tu cantas, choro eu,
se eu canto, tu xa choras;
ninguén che entendeu o mundo
pra nólo entender agora.
2218

Se te atopo nun camiño
douche un bico sen pensalo,
Maruxiña, Maruxiña,
a do refaixo encarnado.736
2210

Se tu foras solteiriña
daríache os meus cariños,
pero como eres casada
vai arrolar os meniños.
2219

Se te casas tu con outra
a min nada se me importa,
a proba é que por ti
inda nunca abrín a porta.737
2211

Se tu viras o que eu vín
na feira de Monterroso:
o abade de Lubeira
dacabalo de un raposo.
2220

Sete veces fun casada
e sete homes rompín;
casa conmigo, rapaz,
que nunca amor coñecín.
2212

Se tu viras o que eu vín
na feira de Monterroso:
sete frades dun convento
dacabalo de un raposo.
2221

Sete xastres fan un home
no ano do pan barato,
que no ano do pan caro
precísanse vintecatro.738
2213

Se tu viras o que eu vín
na feira dos maragatos:
vintecatro cabaleiros
dacabalo de dous gatos.
2222

Se tiveralos corás
como tes as almendrillas,
irías xempre conmigo
a todalas romarías.
2214

Se vas a San Benitiño
non vaias a Lantemil,
que hai outro máis milagreiro
á subida do Pacín.742
2223

Se tivera por onde ir
pola porta non che fora,
nin nos ollos che mirara,
nin do curazón agora.739

152

Se vedes por ehí adiante
ó macilán do meu home
decielle que veña logo,
que outro xantar nono come.743
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2224

Se virades o que eu vín
fuxirades como eu fuxín:
un gato nunha ventana
tocando nun violín.
2225

Se virades o que eu vín
fuxirades como eu fuxín:
unha cabra cunha roca
i un crastón cun violín.
2226

Silvares xa ten a sona,
Silvares a sona ten
de bos mozos e boas mozas,
de cantar e beillar ben.744
2227

Sobre as pallas de un alpendre
miña xoia naceu xa
e as razós de homildade
ó nacer xa ós homes dá.745
2228

—Soldadiño dacabalo,
que levas nesas bulsiñas?
—Levo algo para o rei
co curazón das meniñas.
2229

Solteira, vida solteira,
a solteira é vida real;
quén de solteira me quita
fai un pecado mortal.746
2230

Solteiriña, non te cases,
aporveita a boa vida,
que eu ben sei de unha casada
que chora de arrepentida.747
2231

Solteiriña, vida real;
o que de ela me saque
está en pecado mortal.748

P

O

P

U

L

A

R

A

L

Í

M

I

A

B

A

I

X

A

2233

Son as mozas de Requeixo
tan boas e cobizosas
que cando os mozos se enteiran
pensan: «Non queremos outras».
2234

Son as tuas maus tan blancas
todas cubertas de anillos
as que me a min fan andar
de noite polos camiños.
2235

Son do Picouto, Picouto,
son da María Luísa,
son del pueblo de Facós,
son de la flor de Galicia.749
2236

Son os teus ollos alegres
e iles ós meus da vida;
miña Catuxiña amante,
non fuxas de min, querida.
2237

Son tan lindos os teus ollos
cando choras as tuas bágoas
como a beleza das fontes,
como a tristura das augas.
2238

Soñei que me treicionabas,
soñei que me non querías:
eu xempre soño verdades,
eu nunca soño mentiras.
2239

So tu, meu amor, so tu,
so tu tes a libertade
de andare niste meu peito
sen pechadura nen chave.
2240

Subindo a chaira do Viso
Lubeira parece ben;
vale máis a mocidade
que canto Lubeira ten.

2232

Son as mozas de Requeixo
moi meigas e moi melosas;
ós mozos volven toliños
coas suas falas amorosas.

D

2241

Subinme ó loureiro verde
e cortei unha polastra;
ó amor que ha de ser firme
unha palabra lle basta.
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740
Tradución incompreta de unha castelán, na que nin xiquera se trocou o
nome do rio.
741
En México atópase unha cantiga co
pensamento semellante:
Dime, niña, qué pretendes
que ningún galán te agrada;
si pretendes algún rey
cuatro tiene la baraja.
742
Trátase da ermida do San Benito, que
se atopa no monte de Grou, no Leboreiro,
e que ten a sua romaxe o lúns de Pascoa.
743
Variante da cantiga 2159.
744
Variante da cantiga 1159.
745
Semella ser culta e cecais formara
parte de uns «reises».
746
Haina tamén en forma de triada. Vid.
cantiga 2231. En Portugal óuvese:
Ó vida da miña vida,
ó vida solteira real:
quem desta vida me tira
faz um pecado mortal.
—•—
Ó minha caninha verde,
vida solteira, real;
quem me tira desta vida
faz um pecado mortal.
747
En Portugal hainas semellantes:
Moça solteira, não case,
logre-se da boa vida!
Eu já sei de uma casada
que chora de arrependida.
—•—
Não te metas no degredo,
goza-te da boa vida,
qu’eu bem sei duma casada
que chora de arrependida.
748
Vid. cantiga 2229 e nota 746.
749
De orixe castelán, traducida en parte e apricada á localidade.
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750
Os derradeiros versos son un eufemismo. A nós déronnola así, mais
en data posterior ás demais, polo que
nona incruimos co corpo de iste noso
Cantigueiro, ouvimos:
Eu subín por unha liña
e baixei por un cordón;
tápoche a boca con merda,
énchocha de cagallóns.
En Muros haina semellante:
Eu subín por un alambre
e baixei por un cordón;
enchinche a boca de merda,
tapeicha cun cagallón.
Nótese que nestas cantigas compárase a
boca da xente co forno, no que se tapa a porta despois de enfornar o pan.
751
O pensamento de esta cantiga e da
anterior atópase desenrolado de xeito semellante pola musa popular en Castela,
Portugal, Arxentina, etc., e ten os seus peralelos na poesía culta. Na Península aparez:
No subays tan alto,
dulce pensamiento,
no os derribe el viento.
No romance de Valdovinos:
¡Oh, mundo desventurado:
nadie debe en ti fiare;
al que más subido tienes
mayor caída haces dare!
Xa na mitai do século xiv empregou iste
tema Macias o Namorado na composición
que comenza: Cativo da miña tristura,
cando dí:
Cando o loco quer mays alto
sobyr, prende mayor salto.
Hoxe cántase en Castela:
Aquel que más alto sube
más grande porrazo da;
mira la puente de Arcos
en lo que vino a parar.
E no mesmo refraneiro de ehí: «A gran
subida, gran caída» e tamén «Cuanto más
alto subes, más alta la cogotada».
E en Portugal:
Tu queres subir ao alto,
ao alto queres subir;
mas quem ao mais alto sobe
ao mais baixo vem cair.
Vid. nota 668.
752
Cando se coce o pan de millo, faise
unha peza moi batida, delgada, que é a
pirmeira que se saca do forno: é o bolo;
iste consómese aixiña e dáse coma sinal
de aprecio aos veciños que no intre de o
sacaren se atopen no forno. En Zamora
temos algo polo estilo:
Tanto bailé con el ama del cura,
tanto bailé que me dio calentura;
tanto bailé a la puerta del horno,
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2250

Subino por unha liña,
baixeino por un cordón,
énchoche a boca de grilos,
tápocha de curazós.750
2243

Telos olliños moi negros
e negros namoradores;
bótaos por eiquí embaixo,
que vaian buscar amores.
2251

Tan alto queres subir
que ó ceo queres chegar;
pareceme que estou vendo
a caida que vas dar.
2244

—Tente dereita, María,
que meu pai vente pedir.
—Ben dereitiña estou xempre
e xamáis o vexo vir.755
2252

Tan alto queres subir
que ó ceo queres chegar;
válame Diolo que sinto
a caida que vas dar! 751
2245

Teño a camisa emprestada
i o xustillo non é meu;
válame a Virxe María,
con quén me casarei eu!
2253

Tanto baillei
á porta do forno,
tanto baillei
que me deron o bolo.752
2246

Teño amores cunha nena
que ten os ollos castaños;
é morena, churrusqueira
e de un mirar sen enganos.
2254

Tanto hei de ir, tanto hei de vir,
meniña, ó teu lugar,
tanto hei de ir, tanto hei de vir
hasta que te hei de levar
e cando nas maus te teña
mala vida che hei de dar.753
2247

Tan presumir,
tanta gravedá,
a tua nai nono ten
e teu pai non cho dá;
tanto presumir,
tanta gravedá,
de onde che ven, Carmiña,
do trainananá.754

Teño amores fai un ano
cunha nena que é roxiña
i agora vouna deixar
por outra que é moreniña.
2255

Teño amores, teño amores,
en Nigueiroá os teño,
mais hei de casar contigo
xa que tu tes ise empeño.
2256

Teño amores, teño amores
e nonos quixera ter,
que os amores que hai agora
son de levar e traguer.

2248

2257

Tarde vés e non me espanto,
que xa adoitas de tardar:
auga de moitos regueiros
é moi mala de axuntar.

Teño andado moito á caza,
nunca vín unha carriza:
non sei se era dos cás,
se era da miña perguiza.

2249

2258

Telo puñal na polaina,
grandísimo lampantín,
telo puñal na polaina
pra me matares a min.
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Teño carta no correio
e non sei de quén será:
se é de Antonio nona quero,
se é de Manoel, veña xa.756
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2259

Teño carta no correio,
non sei que me traguerá,
se me traguerá consolo
ou me desconsolará.
2260

Teño catro calzoncillos
que me deron catro tolas;
elas son amigas miñas,
eu son amigo de todas.
2261

Téñoche que dar un peso
pra que merques unhas chancas,
que as rapaciñas solteiras
non deben andar descalzas.757
2262

Téñoche un mozo que fende,
fende co garbo que ten,
e solo me quere a min
e non quere a máis ninguén.
2263

Teño de ir a Boenos Aires
anque sexa por un ano;
anque non traga diñeiro
trago o aire americano.
2264

Teño de ir ó ceo en vida
pedirlle ó Señor por ti;
a teu pai i a tua nai
que te crien para min.
2265

Teño eu unha filliña,
lista coma un allo é:
inda me non ten un ano
e xa anda polo pé.
2266

Téñome de ir á Habana
coas intencións de volver:
se é que te atopo casada
o sangue che hei de beber.
2267

Téñome de ir á Habana,
de volver teño intención;
se é que te atopo casada
retórzoche o curazón.
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2268

Teño mozos os que queira,
mais eu non quero a ningún;
ós homes doulles a estima
que se lles dá ó betún.
2269

Teño na miña ventana
clavo roxo i encarnado
regado con bágoas firmes
que por ti teño chorado.
2270

Teño na miña ventana
o que tu non tes na tua:
clavo roxo i almairento
co-as raices na lua.758
2271

Teño o meu curazón
todo cheo de delores;
meniña, tu tes a culpa
por non querer meus amores.
2272

Teño ó meu pai na forxa,
miña nai na sementeira,
teño tres irmaus pequenos,
que sorte máis puñeteira!
2273

Teño pai e teño nai,
teño un amor ben querido;
con tanta felicidá,
Dios me deteña o sentido!
2274

Teño pena i alegría,
as duas cousas a un tempo:
coa pena case que morro,
a alegría dame alento.759
2275

Teño penas que me abrasan
o meu tenro curazón;
desque o amor se me foi
pra min non hai ilusión.
2276

Teño pena, teño pena,
pena de te ver penar;
a maior pena que teño
é non te poder levar.
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tanto bailé que me dieron un bollo.
Na poesía culta, atopamos en Torres
Villarroel:
Tanto bailé con la gaita gallega,
tanto bailé que me anamoré de ella.
Tanto bailé, tanto bailara,
tanto bailé que me enamoricara.
753
Variante da cantiga 970. Atópase tamén
unha versión feita cos versos 1, 4, 5 e 6.
754
O mesmo pensamento da cantiga
1428, anque desenrolado de outro xeito.
755
Variante da cantiga 1207.
756
Hainas semellantes en Portugal,
coma esta do Minho:
Tenho carta no correio,
ai, Jesus, de quem será?
se é de António não a quero,
se é de José, vou lá já.
757
Vid. cantiga 2075.
758
Hai unha variante de ela no Minho
portugués:
Tenho à minha janela
o que tu não tes à tua:
cravo roxo fechadinho,
viradinho para a rua.
E tamén:
Tenho à minha janela
o que tu não tens na tua:
majaricão recortado,
com as pontas para a rua.
759
O fermoso pensamento de esta cantiga atópase na poesía popular de Castela
de iste xeito:
Tengo pena y alegría,
tengo dos males a un tiempo;
cuando la pena me mata
la alegría me da aliento.
Joan Escribá usouno niste poema:
Ven muerte tan escondida
que no te sienta conmigo
porque el gozo de contigo
no me torne a dar la vida.
Camoens, no Filodemo:
Señor, diga lo que quiere
porque este mochacho es loco
y muere porque no muere.
Feliciano de Silva fai decir a Felides, na
Segunda Celestina:
Señora, no me matais
si pensais que me matais,
porque más vida me dais.
Cun pensamento semellante hai un vilancico do século xvi:
¡Ay, que muriendo no vivo,
ay, que me muero muriendo,
ay de mi que no me entiendo!
Tamén en Castela aparez:
. . . . . . . . . .
y si mirando matais
con miraros dais la vida.
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Jorge Manrique empregou o mesmo
tema en varias ocasións:
Ni vivir quiere que viva,
ni morir quiere que muera,
. . . . . . . . . .
—•—
Este dolor desigual
rabia mucho por matarme;
para hacerme mayor mal,
Muerte no quiere acabarme.
—•—
No tardes, Muerte, que muero;
ven, porque viva contigo;
quiéreme, pués que te quiero,
que con tu venida espero
no tener guerra conmigo.
Don Quixote, pola sua parte, canta (ii, 68):
Así la vida me mata,
que la muerte me torna a dar la vida.
¡Oh condición no oída
la que conmigo muerte y vida trata!
O mesmo tema é o do Anónimo que a
comenzos do século xvi dí:
Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.
Lope de Vega (San Diego de Alcalá)
torna a empregar o mesmo pensamento:
Muere la vida y vivo yo sin vida
ofendiendo la vida con mi muerte;
sangre divina de las venas vierte
y mi diamante su dureza olvida.
Coñecida dabondo é a glosa que fixo
Santa Teresa de Xesús:
Ven muerte tan escondida
que no te sienta venir,
porque el placer de morir
no me vuelva a dar la vida.
Vid. cantiga 702.
760
Atópase unha case idéntica en Viana
do Castelo:
Eu semeei um pinheiro
em cima do teu telhado;
ai, quando êle dar pinhas
andarei a teu mandado.
761
En Portugal:
Tenho fome, tenho sede,
não é de pão nem de viho;
tenho sede de um abraço,
tenho fome de um beijinho.
762
Vid. cantiga 1141.
763
Vid. cantiga 2297.
764
Do Minho portugués son estas:
Tenho um amor em Viana,
outro em Ponte do Lima;
se queres que conte a eito
tenho outro mais acima.
—•—
Tenho um amor em Lisboa,
outro em Ponte do Lima,
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2286

Teño plantado un piñeiro
por riba do meu tellado;
cando o piñeiro dér uvas
estarei ó teu mandado.760
2278

Teño un amor na Montaña
e outro en Cimadevila,
outro na Vila da Barca
i outro ainda máis arriba.764
2287

Teño que faguer un saco
pra te levar a ti dentro,
pra que non digan teus pais
que tan solo quero o peto.
2279

Teño un amor na Montaña,
na ribeira teño tres;
teño un amor na Montaña,
teño un amor montañés.
2288

Teño sede, teño fame,
mais a sede no-é de viño;
teño sede, teño fame,
teño sede de un beixiño.761
2280

Teño un amor na ribeira,
en Cenderiz teño tres,
outro teño eiquí en Lubeira,
que non fas falta xa o ves.
2289

Teño sono, teño sono,
teño ganas de dormir;
o que de Dios estivere
ás miñas maus ha de vir.
2281

Teño un amor na ribeira,
teño outro na montaña;
se o da ribeira é bonito
o da montaña lle gaña.
2290

Teño sono, teño sono,
voume deitar a dormir;
teño un olliño pechado,
outro nono podo abrir.762

Teño un amor que me cela,
outro que me dá diñeiro,
outro que me desengana:
iste é o máis verdadeiro.765

2282
Teño tres cartos e medio
metidos nun tabaqueiro;
cásate conmigo, nena,
que teño moito diñeiro.763

Teño un amor tan querido
que sen íl non sei pasar;
eu non sei, meu amorciño,
cando nos imos casar.

2283

2291

2292

Teño tres e teño catro,
contigo son cinco amores;
o dia que me eu casar
heime de adornar de flores.
2284

Teño un amor, teño dous,
teño tres, non quero máis;
pra que quero eu os amores
se me iles non son leás? 766
2293

Teño un amor montañés
que me quere moito a min
i eu nono quero nin pinta,
que eu para íl non nacín.
2285

Teño un amor, teño dous,
teño tres, non quero máis;
teño un amor coñecido,
non quero coñecer máis.
2294

Teño un amor na Montaña,
en Forcadas teño sete;
a ti heiche dalo sí
cando non veñas peneque.
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Teño un canciño que toca
i outro que bailla moi ben,
temos con que adivertirnos
miña muller e máis eu.
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2295

Teño un cantariño novo,
merqueino un dia na feira;
tamén teño outro amor novo,
tu xa podes ir prá leria.
2296

Teño un caravel na horta,
Manoel, vámolo ver,
non me lle poñala mau,
déixamo madurecer.
2297

Teño un coarto i un ichavo
metidos nun agulleiro:
cásate conmigo, nena,
que teño moito diñeiro.767
2298

Teño un castiñeiro alto,
na cima ten mil enredos;
tampouco os enamorados
poden telos ollos quedos.768
2299

Teño un castiñeiro á porta
que me dá moitas castañas;
heiche de dar un saquete
xa que todas mas apañas.769
2300

Teño unha albardiña feita
cosida con liñas brancas
para traguere a ise burro
por baixo das miñas chancas.
2301

Teño unha albardiña feita,
feita ó meu parecer,
pra lle poñer a ese burro
que non sabe responder.
2302

Teño unha erba na horta,
bota follas ó desdén;
o que está na terra allea
fala e non sabe con quén.770
2303

Teño unha erba na horta,
Manoel, vámola ver,
non me lle poñala mau,
déixama madurecer.771
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2304

Teño unha erba na horta,
que bota fora do muro;
non me criaron meus pais
pra contestar a ise burro.
2305

Teño unha erba na horta,
que lle chaman aceruda;
o que se ha de pór conmigo
ha de ter a lengoa aguda.
2306

Teño unha erba na horta,
que lle chaman a laverca;
inda te hei deixar quedar
cun palmo de boca aberta.
2307

Teño unha erba na horta,
que lle chama amarola;
para te pores conmigo
cómpreche un ano de escola.
2308

Teño unha erba na horta,
que lle chaman o desdén;
inda podías pagar
a quén te na casa ten.
2309

Teño unha erba na horta,
que lle chaman o romeu;
soñabas casar conmigo
pra lle chamar ó meu teu.
2310

Teño unha erba na horta,
que reventa polo pé;
tamén tu has reventar
por decir o que non é.
2311

Teño unha erba na horta,
que sai por unha burata;
se me hei de casar contigo
que veña un raio e me parta.
2312

Teño unha erba na horta,
que solo ten tres raices;
heime de casar con outro,
heiche de dar nas narices.
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outro em Penafiel,
outro ainda mais acima.
765
Haina tamén no norde de Portugal:
Tenho um amor que me cela,
outro que me dá dinheiro,
outro que me veste e calça,
qual será o mais verdadeiro?
766
En Portugal (Minho):
Tenho um amor, tenho dois,
tenho três, não quero mais;
para que quero eu amores
se eles me não são leães?
767
En Asturias temos un asunto que
lembra o da nosa cantiga, anque a intención sexa distinta:
Tengo un cuarto y dos ochavos
metidos en un rincón;
cada vez que el perro ladra
pienso que viene un ladrón.
768
Vid. cantiga 93.
769
Alusión ao mozo que ronda de cote á
porta de unha moza.
770
Semella estar ispirada nunha portuguesa que dí:
Um home na sua aldeia
por mal que esteja, está bem;
em se vendo em terra alheia
fala sem saber a quem.
771
Variante da cantiga 2296.
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2313

2314
Ten o mesmo pensamento que unha
das máis fermosas cantigas da Galiza:
Teño barcas, teño redes,
teño sardiñas no mar,
teño unha nena bonita,
xa non quero traballar!
En Muros (Cruña) hai unha belida versión que dí:
Teño unha casa no monte,
nun pinar, antre loureiros,
teño paz e teño amores,
estou vivindo no ceo!
E ainda nas Mariñas de Betanzos:
Teño unha casiña branca
na Mariña, antre loureiros,
teño paz e teño amore,
estou vivindo no ceo!
En Portugal, na Beira:
Tenho renda que me rende,
já não quero trabalhar:
tenho navios no porto
com janelas para o mar.
É intresante unha versión arxentina de
estas cantigas:
—Tengo rancho, tengo pingo,
tengo yerba pa tomar,
solo me falta una china
que me quiera acompañar.
—Si tienes rancho y pingo
y yerba para tomar,
si solo te falta china,
yo te puedo acompañar.
Cecais non estíe demáis o lembrar
aquela estrofa de J. Hernandez (Martín
Fierro, xiii):
Fabricaremos un toldo
como lo hacen tantos otros,
que sea sala y cocina.
¡Tal vez no falte una china
que se apiade de nosotros!
773
É a festa de Santa María a Real de
Entrimo, o 15 de agosto.
774
Traducida de unha castelán:
Tengo un mandil de lunares
y cada vez que lo pongo
saco los novios a pares.
775
Vid. cantiga 2141.
776
Semella que o derradeiro verso non
é o que corresponde á cantiga; cecais por
esquecemento da informadora tornou a
recitar o segundo verso pra encher a lagoa do coarto.
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2322

Teño unha figueira grande
que moitos figos me dá;
teño unha nena bonita,
xa non quero traballar.772

772

O

Teño un irmau zapateiro
e unha irmá costureira;
xa teño quén me manteña
se é que me quedo solteira.
2323

Teño unha flor de silveira
que me deu o meu amor
cando viñamos da festa,
da festa da Conceición.773

Teño un irmau zapateiro
e unha que é costureira;
xa podo quedar solteira
se no-atopo quén me queira.

2315

2324

Teño unha manta de estopa,
hei faguer unha de liño,
hei ter todo perparado
para me casar contigo.

Teño un mandíl de lunares
e cada vez que mo poño
saco os mociños os pares.774
2325

2316

Teño unha pena, Catuxa,
que mesmamente me mata:
non poder casar contigo
solo por falta de plata.

Teño un pesar como un puño,
inda hei reventar un dia;
o meu curazón non pode
con tanta malenconía.
2326

2317

Teño unha pena moi grande,
tan grande que non ten fin;
se tu és tan limosneira
bota unha ollada pra min.

Teño un saco de cantigas,
tamén unha saquetiña;
se imos ó desafío
desátolle a baraciña.775
2327

2318

Teño unha pena tan grande
que me fende o curazón
co peso de unha conversa
que tiven co meu amor.

Teño un saco de cantigas,
tamén unha saquetiña;
se me tiras pola lengoa
desátolle a baraciña.
2328

2319

Teño unha pitiña blanca,
teño unha pitiña negra:
o galo da tia Ramona
xempre anda picando nela.
2320

Teño unha rosa encarnada,
tamén un ramo de oliva;
hei de casar con tua nai
e tu serás miña filla.
2321

Teño unha silveira á porta
que de contado me prende,
teño unha mala veciña
que sen diñeiro me vende.

158

Terra negra non dá pan;
os mociños de Galicia
noutra terra nonos hai.
2329

Terriña, miña Galicia,
que lexos estou de ti;
anxo da garda querido,
lévame logo de eiquí.
2330

Terriña onde eu nacín,
terra dos meus amoriños,
terriña das máis amantes,
terra dos meus amoriños.776
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2331

Tes a cara coma a pez,
bonita tu nono eres:
pensas que vou a chorar
porque tu a min me non queres.
2332

Tes a cara moi feitiña,
coma ela outra non hai;
cando se acabe a colleita
heite pedir a teu pai.
2333

Tes a frente de botica,
naris de pluma cortada,
ollos de letra miuda,
boca de carta pechada.777
2334

Tes duas brilantes luces
na tua feitiña cara
que alumean moito máis
que se fora a lua clara.
2335

Tes mañas de zorro vello,
pero eu téñoas de ardilla;
son lista, pois non te quero
e has de criar polilla.778
2336

Tes olliños de cristal
feitos nunha platería;
adios, prendiña da ialma,
prenda, cando serás miña!
2337

Tes o loureiro á porta,
tes a sombra regalada,
és delgada da cintura,
tu de fea non tes nada.
2338

Tes os dentes tan pequenos
como areiñas de sal;
dende eiquí están parecendo
bocadiños de cristal.
2339

Tes os ollos negros
como a seda de coser;
nacemos ún para outro,
que lle habemos de faguer!

P

O

P

U

L

A

R

D

A

L

Í

M

I

A

B

A

I

X

A

2340

Tes os ollos pequeniños
como agullas de coser;
se nacemos ún pra outro
non temos que lle faguer.779
2341

Tes un andar de pato
e un meneo de pomba
i un salero que te partes
i unha lengoa enganadora.
2342

Tes un andar saleroso
e unha cara tan meiga
que cando miras pra min
róubasme a alma toda enteira.
2343

Tes un caravel na boca
i os dentes son as folliñas
i os teus ollos, meu amor,
inda han sere prendas miñas.
2344

Tes un corpiño gaiteiro
i un andar de acordeón;
non seas ruín, galeguiña,
deixa que baille iste són.
2345

Tes un corpo medio torto
i unha cara de morcego;
pensaches que che quería,
sabe que negras non quero.
2346

Tes unha cara noxenta,
unhas pernas que dá risa:
xa se ve que és das Quintas,
que non tes pra unha camisa.
2347

Tes unhos ollos, Catuxa,
i unha mirada tan meiga,
que o curazón me roubas
e a ialma toda enteira.780
2348

Tes unhos ollos, meniña,
feiticeiros e ladrós:
o direito rouba ialmas
i o esquerdo curazós.

159

777
É curiosa a coincidencia das comparanzas de esta cantiga a unha portuguesa
que dí:
Tua boca é tinteiro,
a língoa pena aparada,
os olhos letra miuda,
a testa carta fechada.
E tamén:
Tens cara de papel fino,
naris de pena aparada,
olhos de letra miuda,
boca de carta fechada.
Na realidade, estas cantigas son versións humorísticas de outra de gabanza que hai nas terras portuguesas do
Minho:
Teus olhos são dois tinteiros,
teu naris pena dourada,
teus dentes letra miuda,
teu peito carta fechada.
778
Seguramente importada, xa que a
ardilla é descoñecida nestas terras.
779
Como é lóxico, a comparanza faise
cos ollos das agullas e non coas agullas,
mais a cantiga non deixa acrarar millor
pola forza do metro.
780
Variante da cantiga 2342.
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2349

2350

E

R
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Tocadeira do pandeiro,
tócalo moi ben ó són,
que xa me vas aliviando
as penas do curazón.
2359

Tírate de esa ventana,
garrafina de piollos:
se ven unha onda de aire
gáfasnos de iles a todos.
2351

Tocai ben ise pandeiro,
zorregaino polo medio;
se che quebraren os aros
eiquí queda o meu cabelo.783
2360

Tírate de esa ventana
que te derrete a calor
i a min estame a dar pena
derreter tan linda flor.
2352

Toca o pandeiro, Marica,
repenícalle, Manoela,
que quero ver como baillan
as mozas da miña terra.
2361

Tireiche con balas de ouro
dendesde o mar do Brasil;
quén por min perdeu o sono
agora pode dormir.
2353

Toca palmiñas,
que ven o papá,
toca palmiñas,
que logo virá.784
2362

Tireiche cunha pedriña,
déiche no rodo da saia;
eu ben che dixen, meniña,
que eras do borde da raia.781

Toca, pandeiriño, toca,
que senon heite rachar,
que estas son as mazarocas
que de ti hei de levar.

2354

2363

Tireiche unha, tirei duas,
inda che hei de tirar outra,
inda che hei de tirar unha
que che hei de queimala roupa.

Toda a mar andei de ronda
arredor da barandilla;
non achei o que buscaba,
triste ronda foi a miña!

2355

2364

Tiroliro, miña gaita,
tiroliro, que che falta:
telo viño na bodega
i o pantriguiño na iarca.
Refírese á fronteira portuguesa pola
banda de Calvos de Randín, onde foi recollida esta cantiga.
782
Vid. nota 284.
783
O verso 4º non se entende; parez
unha interpolación inconeisa, xa que
non ten senso lóxico; os aros do pandeiro non se poden arrenxar co cabelo de
ninguén.
784
Vid. nota 35.
785
Vid. cantiga 925.
786
De crara importación castelán.

F

2358

Tes us olliños na cara,
us ollos moi churrusqueiros;
gárdaos pra min, rapaciña,
que somolos dous solteiros.

781

O

2356

Toda a miña vida andiven
tras de unha costureiriña
i en cabo quedei sen ela
como a agulla sen a liña.785
2365

Tocadeira do pandeiro
dálle máis unha pancada,
dálle coa mau direita,
que a esquerda non fai nada.
2357

Todo galego que está
da sua terriña fora,
nadia lla pode lembrar,
pois de soedades chora.
2366

Tocadeira do pandeiro
merece cinco reás
e a que toca a cazola
catro cartos pra mazás.782
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Todolos Pepes son dulces,
máis dulces que un caramelo;
eu, como son tan amarga,
por un Piepito me muero.786
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2367

Todolos que cantan ben
cantan deica a media noite
i eu, como canto tan mal,
canto máis alá das doce.787
2368

Todolos que cantan ben
ponse graves ó cantar
i eu, como canto tan mal,
ando xempre a roufiñar.
2369

Todo o mal que me figueches,
meniña, hasmo pagar;
agora que tu me queres
é cando te eu vou deixar.
2370

Todo o que é triste no mundo
quixera que fora meu
para ver se todo xunto
era máis triste que eu.
2371

Todo polo rio arriba,
polo rio arriba hai toxos;
no lugar de Valdemir
no-hai onde pousalos ollos.
2372

Todos dín casar, casar;
eu tamén me casaría
se a vida do casado
fora a do pirmeiro dia.
2373

Todos dín casar, casar,
eu tamén me casaría
se non fora, miña prenda,
polo pan de cada dia.
2374

Todos me dín por qué canto
i eu se canto fago ben:
en canto canto e non canto
non me lembro de ninguén.
2375

Todos me dín que me case
i eu non me quero casar,
pois do que nunca se fai
nunca pode haber pesar.
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2376

Todos me dín que te olvide
i eu nono podo faguer;
olvidarte a ti coa morte
eso sí que pode ser.
2377

Torneiros é pintasilvo,
Zabaríz, pinta colores,
e Valdemir pano fino
do que gastan os señores.
2378

Torradiñas con manteiga,
torradas non quero máis;
por causa das torradiñas
fóxenlle as fillas ós pais.
2379

—Traballa se queres,
pra señorito nacín.
—Se non queres traballar,
pra qué me quixeche a mín? 788
2380

Traballo che ha de custar
pra me atrapares a min:
quíxome comer o lobo
i eu máis ca ile corrín.
2381

Traballo é ser casada,
solteira éo tamén;
miña meniña querida,
traballo hai deica morrer.
2382

Tráigoche a cabeza rota
cosida con fio negro;
mira, Maruxiña, mira como veño,
borracho de viño que xa me non teño.
2383

Trágoche unha borracheira
de viño que me non teño;
mira, Maruxiña, mira como veño,
borracho de viño que xa me non teño.
2384

Tráigote no pensamento
dende un dia que te ouvín
decerlle garatuxadas
á filla do tio Fermín.
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787
Lémbrese que após da meianoite andan ceibes as bruxas.
788
Parez fallar algo denantes. Cecais
sexa un anaco de un parrafeo.
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Tua nai deuche unha tunda
co ferrollo de unha porta;
se o corpiño che doeu
a min pouco se me importa.792
Tua nai e máila miña
foron a unha romaría;
a tua era máis lapona,
comeulle a merenda á miña.793
2394

Trataches de me enganar
con faliñas amorosas;
malas vibras te comeran,
de aquelas das máis rabiosas.
2388

Tua nai rifa conmigo
i ela escusa de rifar:
as tazas do teu louceiro
eu non chas hei de lixar.794
2395

Tres cousas pedín a Dios,
ningunha ma quixo dare:
fermosura e bo cabelo
e gracia para cantare.790
2389

Tua nai rífache moito
porque tu vés pra onda min:
dílle que non berre tanto,
que eu para ti non nacín.
2396

Tres varas de tela
pra faguer un traxe
i o demo do xastre
coseumo sen fio,
ai, sí,
coseumo sen fio!
Tres varas de tela
pra faguer un gorro
i o demo do xastre
coseumo sen forro,
ai, sí,
coseumo sen forro! 791
2390

Vid. cantiga 2308.
Vid. cantiga 1617.
791
Confróntese coa cantiga 838.
792
Ten o senso oposto ao da cantiga
1979.
793
Vid. cantiga 401.
794
Semellante no pensamento á cantiga
223.
795
En Castela:
Mi moreno me olvidó,
no me da pena maldita,
que la mancha de la mora
con otra verde se quita.

E

2393

Trás o chapeo de lado
como se foses alguén;
ainda podes pagar
a quén te na casa ten.789

790

F

2392

Trainanina, trainanina
trainanina, trainaná,
eso che digo, Rosiña,
cando te vexo pasar.

789

O

Troquei o meu curazón
por un ramo de cireixas;
ai, dios, meu curazón,
como te vas e me deixas.
2391

Tua nai anda decendo
que non quer ser miña sogra:
eu non lle quero ó seu fillo
pois teño amores de sobra.

Tua nai ten faltriqueira
e nela garda o diñeiro;
heime de casar contigo
cando sea un bo ferreiro.
2397

Tu chamáchesme toliña
i eu chameiche vareado:
non falaches vez conmigo
que non foses enganado.
2398

Tu dísme que me non queres,
non me dá pena maldita,
que a mancha de unha mora
con outra verde se quita.795
2399

Tu dís que me queres moito,
en obra cho quero ver,
que decer: «Quérote moito»
calquera o pode decer.
2400

Tu élo demo, meniña,
que me non deixas dormir;
ten compasión de min, nena,
que teu pai logo ha de vir.
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Tu érelo meu enredo:
por mor de ti no-oio misa
nen servo a Dios como debo.
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2410

Tu que tiñas onte á noite?
Estabas triste e chorosa,
estabas descolorida
sendo tua cara unha rosa.

2402

Tu eres irmau do sol
e primo carnal da lua
e parente das estrelas,
tu non tes falta ningunha.

2411

Tu tes cara de duas caras,
mirar de dous entenderes;
tu tes moitas atencións,
nonas cumples como debes.

2403

Tu eres Manoel da ialma
como o fillo de María;
eu quixera estar contigo
xempre en tua compañía.

2412

Tu teste por boa moza
e pode ser que o seás,
pero cando vas á feira
campas como as demáis.

2404

Tu estás na tua cama
ben arroupadiña e quente
i eu estou á tua porta
batendo dente con dente.796

2413

Tu teste por boa moza
pero fáltache o millor:
as coloriñas da cara,
a vergonza i o honor.

2405

Tu és un bo mentirán,
pois quixéchesme enganar,
pero sabe, pernas tortas,
que contigo no-hei casar.

2414

Tu teste por moi bo mozo,
quérote desenganar:
tes o corpo medio torto
e non sabes traballar.

2406

Tu fas coma aquil que dí
que ha partir e non doblar;
vaille con contos a outros,
que a min non mos has contar.

2415

Tu tes un andar que voas
i un saleiro que te partes;
amor firme como és tu
tópase en calquera parte.

2407

Tu fuches a Vileriño,
fuches e non viches nada,
non viches danzala lua
nunha manta colorada.797

2416

Tu tes un bico de plata
e sabes falar moi ben,
pero solo con palabras
a muller non se mantén.

2408

Tu pedíchesme unha rosa,
unha rosa non é nada:
déixa churir a roseira,
levarás unha manada.798

2417

Tu tras da roxa te fuches,
estás sofrindo a condena;
sabe que non hai firmeza
como a de unha morena.

2409

Tu queres saber quén son,
nena bonita e garrida:
eu son aquil disgraciado
que tanto por ti sospira.799

2418

Tu trocáchesme por outra,
eu ben sei que me trocaches;
deseaba de saber
se perdiches ou gañaches.800
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En Castela foi recollida esta:
Bien sé que estás en la cama
bien rojita y bien caliente
y yo estoy en la ventana
pegando diente con diente.
797
Atópanse moitas variantes en toda a
Galiza apricadas a diversos lugares. Vid.
cantiga 1045.
798
Na Ulla atópanse nesta forma:
Unha rosa nona queiras,
unha rosa non é nada;
iremos polas roseiras,
collerás unha incanada.
799
Vid. cantiga 2198.
800
Vid. cantiga 487. Variantes portuguesas:
Trocaste-me a mim por outra,
como de certo trocaste;
eu só queria saber
quanto na troca ganhaste.
—•—
Trocaste-me a mim por outra,
eu bem sei que me trocaste.
Quero-te perguntar:
na troca, quanto ganhaste?
796
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2428

Un dia, faranduleiro,
chamáchesme pera urraca;
esta pera sabrosiña
tua boca nona atrapa.
2420

Unha muller me enganou,
Virgen de la Soledá,
unha muller me enganou,
outra non me enganará.805
2429

Un dia fun a Vileriño
cunha camisa emprestada;
pedínlle amor a unha nena
i ela deume unha patada.

Unha noite de seitura
atopeina nun carreiro:
ela tiña pouca presa
i armanos un fiadeiro.

2421

2430

Unha aguda entrou cantando
sen saber o que decía
i a custa do seu diñeiro
daprendeu a cortesía.801

Unha noite emborracheime,
deille un bico á miña moza;
dende aquela a coitadiña
mórreseme coa vergonza.

2422

2431

Unha estrela se perdeu,
no ceo non aparece,
pola tua ventana entrou,
na tua cara resplandece.802
2423
801
En Castela hai cantigas semellantes a
esta.
802
Haina tamén en Castela:
Una estrella se perdió,
en el cielo no aparece,
por tu ventana se entró,
en tu cara resplandece.
803
Tradución literal de unha castelán:
Una morena
descolorida
me robó el alma,
también la vida.
804
Traducida do castelán:
Una mulata en La Habana
de pícaro me trató;
yo de pícaro salí,
ella de mulata no.
805
Esta cantiga é craramente de importación castelán, xa que o culto á Virxe da
Soedade apenas se atopa no noso campo,
fora de algunha devoción particular. Por
estas tierras da Limia a tal devoción non
eisiste.
806
Vid. nota 127.
807
Esta cantiga ten certa semellanza, en
canto ao pensamento, coa castelán que
dí:
¡Malhaya el amor, malhaya,
a quién del amor se fía,
que puse yo mi querer
en quien no lo merecía!

O

Unha noite me colleron
nunha fiada de lá,
unha noite me colleron,
outra non me collerán.806
2432

Unha mazá bermelliña
posta na mesa do rei;
non collín outros amores
desque contigo falei.
2424

Unha noite no muiño,
outra na pedra do lar;
esta vida, queridiña,
eu non cha podo levar.
2433

Unha mazá bermelliña
posta na mesa do rei;
tira de min o sentido,
que eu de ti xa o tirei.
2425

Unha noite no muiño,
unha noite non é nada;
unha somaniña enteira,
esa sí que é muiñada!
2434

Unha morena
descolorida
roubóume a ialma,
tamén a vida.803

Unha noite sen luar,
unha noite que chovía,
entreguei o curazón
a quen nono merecía.807

2426

2435

Unha morena me mata,
unha blanca me dá pena,
unha nena de quince anos
tenme preso na cadea.
2427

Unha pera, duas peras,
é o que tiña a pereira
pra llas levar de regalo
ás mociñas de Lubeira.
2436

Unha mulata na Habana
de pícaro me tratou:
eu de pícaro saín,
ela de mulata non.804
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Unha pera, duas peras,
non tiña máis a pereira;
púxenllas ó meu Francisco
nun plato de Talavera.
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2437

Unha pera, duas peras,
tres peras nun ramalliño:
unha é miña i outra é tua
i outra do meu amorciño.808
2438

Unha vella de cen anos
i un vello de cento dous
xuntaron as barriguiñas
e deron gracias a Dios.
2439

Unha vella díxolle a outra
polo burato da chave:
«Tu métete na tua vida,
que a miña ninguéna sabe».
2440

Unha vella díxolle a outra
polo burato da porta:
«Tu goberna a tua vida,
que a miña nada che importa».809
2441

Unha vella díxolle a outra
polo burato da porta:
«Válate Diola velliña,
como ten a boca torta!».
2442

Unha vella figo papas
i o pote botoullas fora;
hai un ano que foi esto
i ainda hoxe a vella chora.
2443

Unha vella i un candíl
son dous agoiros na casa:
a vella rifa que rifa
i o candíl gastala grasa.810
2444

Unha vella moito vella,
máis vella que Salamanca,
unha vez a condanida
fígome cair na trampa.
2445

Unha vella seca, seca,
seca, seca, se casou
con un vello seco, seco,
e secáronse os dous.811
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2446

Unha vella tiña un cán
por baixo da cama onde ela dormía;
cando a vella espertaba
o cán ladraba i a vella decía:
«Malos raios che partan o cán,
que mal agradeces
o pan que che dán!» 812
2447

Unha vez caín no rio,
outra vez caín no mar,
outra nos teus brazos, nena,
non me puden levantar.
2448

Un mozo a min enganoume,
dous me queren enganar
e se o queren conseguir
traballo lles ha custar.
2449

Un noivo che tiña eu
que me decía chorando
que xamáis me deixaría
e xa me estaba deixando.
2450

Un veciño do lugar
ten unha vaca marela
que mercou na Feira Nova
por seis pesetas e media.
2451

Vai á merda, vai á merda,
e máis na cara cho digo:
non me criaron mis padres
pra me casare contigo.813
2452

Vai de ehí, pernas de grilo,
pantorrillas de carneiro;
se queres falar conmigo
busca fianza pirmeiro.814
2453

Vaise o rio, vaise o rio
i as pedras quedan ó sol;
vaise o amor e volve,
non hai regalo millor.
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Ben preto de esta comarca, na zona
portuguesa do Xurés, atopamos:
Uma pera, duas peras,
três peras num ramalhinho,
uma é minha, outra é tua,
outra do meu amorzinho.
809
Vid. cantigas 511 e 2439.
810
En Castela cántase:
Una vieja y un candil
son la ruina de una casa:
la vieja por lo que gruñe
y el candil por lo que mancha.
811
Ruín tradución de unha castelán. Na
Arxentina atopamos:
Una vieja seca, seca,
seca, seca, se casó
con un viejo seco, seco,
seco, seco se quedó.
812
Nós somentes atopamos iste anaco,
anque se trata de unha composición máis
longa. Vid. Lois Carré, Contos populares
da Galiza. Eisisten paralelos e variantes
en Monte Córdova (Portugal).
813
Vid. nota 42.
814
Vid. cantiga 192.
808
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2463

Vaite, amor, e non me queimes,
vaite prender a outro lado,
que che me dixo unha vella
que querer era traballo.
2455

Vale máis quererlle a un cán
que a un home terlle amor;
o cán xempre garda a porta
i o home xempre é treidor.
2464

Vaite de ehí, carociño,
terra seca non dá pan;
máis vale quedar solteira
que casar cun balandrán.
2456

Válgame Dios, lo que canta
la sirenita en el mar;
os navios deran volta
solo pola ouvir cantar.816
2465

Vaite de ehí, trampuceiro,
non me veñas argallar;
pensas coas tuas mentiras
que me a min vas enganar.
2457

Vella que estás no canizo,
bota castañas embaixo,
que anque non teño mandíl
recóllochas no refaixo.817
2466

Vaite lavar, moreniña,
vaite lavar, Conceición,
vaite lavar, coitadiña,
vaite lavar, curazón.815
2458

Vaite lavar, moreniña,
vaite lavar, curazón,
que por moito que te laves
negra eres de nación.
2459

Vaite lavar, moreniña,
vaite lavar no rio ben,
porque esí tan moreniña
non te vai querer ninguén.
2460

Vaite pra alá, carrouceira,
cara de bico de pega,
que cando te vexo vir
penso que é a morte negra.
2461

Vaite vindo, vaite vindo,
que eu tamén me vou andando,
non quero que o mundo diga
que por ti vou agardando.
815
Curiosa cantiga na que os versos somentes varian na verba final e que teñen
rima cruzada.
816
Vid. nota 473.
817
Variante da cantiga 2109.
818
Vid. cantiga 2461.

F

2462

Válame Dios, Farruquiña,
nin que foras feiticeira:
por máis que me mato e mato
non daprendela muiñeira.
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Ven beillar, Carmiña,
Carmiña, Carmela,
co zapato baixo
i a media de seda;
i a media de seda,
i a media calada,
ven beillar, Carmiña,
miña namorada.
2467

Vendimai, vendimadeiras,
na vendima de meu pai;
vendimai e comei uvas,
que outra cousa nona hai.
2468

Ventana de pau de bido,
mala polilla te coma;
por causa de ti, ventana,
perdín a miña señora.
2469

Vente conmigo, meniña,
camiño de Celanova,
i eu che direi, queridiña,
que o teu aire me namora.
2470

Vente vindo, vente vindo,
que eu tamén me irei marchando:
non quero que o mundo diga
que por ti estou agardando.818
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2471

Veña logo o aguinaldo
que nos queremos marchar,
que temos que ir a outras casas
tamén os reises cantar.
2472

Veña logo unha copiña,
que a noite está de xiada;
escorrentemolo frio
i en honor do Neno vaia.
2473

Veñan pra eiquí tres duriños,
que nesta casa hai fartura
e nós comemos no ano
moitas veces bica dura.
2474

Veña o aguinaldo logo,
figos, viño e lacós:
somos bos de conformar,
non somos nada lapós.
2475

Veño dende alá tan lonxe
pisando cardos molares
por ver a cara do burro,
cara de quitapesares.
2476

Vesme con palabras meigas,
pensas conmigo enredar,
engánate o pensamento
que con outro vou casar.
2477

Vexo Sarreaus, vexo Bande,
tamén vexo Recarei,
vexo Calvos, vexo a Granxa,
terriña onde me eu criei.819
2478

Vides de outros fiadeiros
fartos de parrafear,
vides de outros fiadeiros,
que vides eiquí buscar?
2479

Vilanova é do rei,
Salvaterra da raiña;
se eu fora filla do rei
Vilanova érache miña.820
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2480

Vinde nenas, vinde nenas
arredor do meu capote;
con unhas hei de casar,
a outras heilles dalo dote.
2481

Vinde, rapazas
e mozos e todos,
vinde velo dote
que me deu meu sogro:
unha cabra vella
i un cabirto coxo,
unha manta vella
cun remendo roxo.821
2482

Vinde todos caladiños
e non fagandes barullo;
o meu neno está durmindo,
está durmindo o rulo.
2483

Vintecinco servilletas,
seis reás en cada punta:
xa que eres tan sabido
respóndeme a esa pergunta.822
2484

Vín us olliños tan meigos
que o miralos namora;
á dona pedínlle amores
e non mos dá por agora.
2485

Virxe do Carmo querida,
vouche decer un segredo:
dame logo o cariño
de aquil que quero fai tempo.
2486

Virxe do ceo bendita,
faguédeme iste favor:
que sea o meu maridiño
o dono do curazón.
2487

Virxe do Viso querida,
solo che quero pedir
salú pra toda a parroquia
i un bo mociño pra min.

167

Todolos lugares citados na cantiga son da parroquia de San Pedro de
Bande.
820
Vid. Índice Toponímico, s. v. salvate rra.
821
Vid. cantigas 1337, 1338, 1343, 2551,
2552.
822
Parez un anaco de desafío no que se
propón un probrema semellante ao das
cantigas 2557 a, b, anque niste caso non
podemos atopala resposta, que en troques hai en Noia:
—Vintecinco servilletas,
seis reás en cada esquina;
mozo que te tes por listo
respóndeme eiquí axiña.
—Vintecinco servilletas,
seis reás en cada punta;
volve por eiquí mañán
que che diréi a pergunta.
Tamén en Castela atopamos:
—No se ponga por lista
la que no sabe
cuantos maravedises
tienen cien reales.
—No te has de reír, majo,
de la pregunta;
tres mil y cuatrocientos,
la cuenta justa.
Vid. nota 851.
819
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2488

2497

Virxe querida do Carmo,
nai do noso Redentor,
non me esquezas, nai querida,
devólveme o seu amor.

Viva Cruña, viva Lugo,
viva Ourense e Pontevedra,
viva Galicia, irmauciños,
que pra nós no-hai millor terra.

2489

2498

Viva a nosa amada terra,
Galicia, a máis feiticeira,
que todolos que a coñecen
quédanse prendados de ela.
2490

Viva Lubeiriña, viva,
con todos seus arredores;
terra de moitas castañas,
vivan os apañadores! 827
2499

Viva a nosa ama de hoxe
posta na sua vidreira,
que ten un anelo de ouro
que alumbra toda a ribeira.823
2491

Viva Lubeiriña, viva,
viva Lubeira coma antes;
cria mozas coma rosas
e mozos coma xigantes.
2500

Viva a ramboia,
ramboia, viva,
viva a ramboia
anque sea toda a vida.
2492

Vivan as nenas blanquiñas
i ás morenas parta un raio,
que por moito que se laven
parecen un pitocairo.
2501

Viva Bande, viva Bande
con todos seus arredores;
terra de moitas castañas,
vivan os apañadores!
2493
823
Dise que esta cantiga era entoada
polas vendimadoras de San Mamede de
Grou cando ían traballar pra alguén; non
embargantes, coñecémola de outros moitos lugares da Galiza.
824
Refírese á estrada de Bande a Allariz
e á ponte pola que cruza o río Limia,
chamada Ponte Nova pra distinguila da
meieval, que se atopa no mesmo lugar.
Eiquí ten lugar a célebre Feira da Ponte.
Esta mesma cantiga atópase en Arousa,
anque, craro está, adicada a outra estrada
e a outra ponte; o mesmo ocurre noutros
puntos de Galiza.
825
Vid. cantiga 2477 e nota 819.
826
Variante das cantigas 2477 e 2494.
827
Variante local da cantiga 2492.
828
Variante da cantiga 2499.
829
Vid. cantiga 1271. Haina tamén en
Castela:
Viva el sol, viva la luna,
viva quien sabe querer,
viva quien pasa en el mundo
penas por una mujer.

O

Vivan os de esta aldea,
vivan os de iste lugar,
vivan os de esta aldea,
casados e por casar!
2502

Viva Bande, viva Bande,
que bonito vai a ser
coa carreteiriña nova
i a ponte que van faguer.824
2494

Vivan todalas mulleres,
as blancas i as moreniñas;
eu, se me dan a escoller,
quedarime coas roxiñas.
2503

Viva Bande, viva Bande,
viva tamén Recarei,
viva o lugar de Silvares
que foi onde me eu criei.825
2495

Viva o lugar de Requeixo,
viva, viva coma dantes:
unhas mozas coma rosas,
us mozos coma xigantes.828
2504

Viva Calvos e Corbelle,
viva Parada i a Fraga,
viva Quintas de Lubeira,
mozas, as de Santa Baia.
2496

Viva o sol e viva a lua,
viva quén sabe querer,
viva quén no mundo pasa
penas por unha muller! 829
2505

Viva Calvos, viva Calvos,
viva Calvos de Randín,
viva Calvos, viva Calvos,
terriña donde eu nacín.826
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Vivo triste, compasiva,
sospirando, dando ais;
xempre estou imaxinando
que por outra me deixais.
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2506

Volta pola mau direita,
volta polo arredore:
esí fan os que ben baillan,
esí fan os bailladores.
2507

Vós de alá e nós de acá,
métese o rio no medio;
nós gardamolo carneiro
e vólas tripas no seo.
2508

Vós de alá e nós de acá
somos tanto coma vós:
nós comemolo carneiro
i os osos son para vós.830
2509

Vosté que matou o porco
festexe ó Fillo de Dios
dándonos algunha cousa,
tragos de viño e lacós.
2510

Vou a dar a despedida
na folla do almarez:
las mejores y mistores
aún quedan para otra vez.831
2511

Voulles contar a vostedes
o que enganan as mulleres,
que ó probe do Farruquiño
déronlle gatos por lebres.832
2512

Voume por eiquí embaixo
pillando moscas cun pondón
e veu meu pai a correr
e deume cun terrón nas costas.
2513

Voume por eiquí embaixo,
voume por eiquí enriba,
voume por eiquí embaixo
gobernando a miña vida.
2514

Vou por eiquí embaixo
fiando na miña roca;
veu un paxariño pinto,
picoume na mazaroca.833
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2515

Vou por eiquí embaixo,
retírese alá quén ven:
se a sua faca ten punta
a miña taména ten.834
2516

Xa che dixen que eu non caso,
pois non hai mozo pra min;
xamáis o meu curazón
che me fixo dón nin dín.
2517

Xa che me doi a cabeza,
xa che me doi a moleira
de cargar feixes de leña
no montiño de Lubeira.835
2518

Xa cho dixen, Inesiña,
quérote por riba de todo;
se tu me non queres, nena,
poreime de todo tolo.
2519

Xa cho dixen unha vez,
outra que cho diga, basta:
non quero ser pretendida
por fillo de mala casta.
2520

Xa fun ó matacarqueixas,
xa caín no reboliño;
os mociños de Facós
ten a marca no fuciño.
2521

Xa hai tres dias que non como
senon lágrimas con pan;
ises son os xantarciños
que os teus amores me dán.836
2522

Xamáis, miña queridiña,
teñas presa por casar,
que por moi tarde que o fagas
hache chegar a rabear.
2523

Xamáis se sabe o que vale
un cariño grande e fondo;
pra ter alegría xempre
un solo chega dabondo.
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830
Haina semellante en S. Simão de
Novais (Portugal).
831
Semella tratarse de falla de ispiración do autor, que tivo que rematar de
un xeito forzado.
832
Parez o comenzo dunha composición máis longa.
833
Cantan en Viana do Castelo:
Indo eu por aquí abaixo
fiando na miña roca,
saiu-me un cão ao caminho
mijou-me na massaroca.
834
Cecáis de orixe castelán, xa que a
faca é arma que se non emprega por estas
terras.
835
Case tódolos anacos de monte de
Lobeira doados pra teren leña son de propiedade particular. O máis aproveitado,
dentro do comunal, é un fraguizal chamado Lobagueira, onde é moi traballoso
coller a leña. Cecáis a iste lugar se refira
a cantiga.
836
Idéntica a esta atópase unha en
Portugal, no Minho:
Há trez dias que não como
senão lágrimas com pão;
isto são os alimentos
que os teus amores me dão!
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Xempre me andas perguntando
onde teño a miña cama:
téñocha preto do rio,
antre a folla i a retama.840
2534

Xa me enterei, miña nena,
por qué tu os meus ollos miras:
son espellos que aporveitas
pra ver tua cara bonita.
2526

Xempre me andas perguntando
por qué falo con Manoel;
falo con quén me dá a gana
e non lle importa a ninguén.
2535

Xa non podo cantar máis
que se me acabou a gracia           
i esta pouquiña que teño
lévocha prá miña casa.
2527

Xempre me andas perguntando
se son ou serei celosa:
se contigo me non caso,
vaia unha pergunta ociosa!
2536

Xa non podo cantar máis,
váiseme acabando a gracia,
e a pouquiña que teño
quedoume na miña casa.
2528

Xempre me andas perguntando
se teño moito diñeiro:
teño un coarto i un ichavo
metidos nun agulleiro.841
2537

Xa non quero home
que me vaia ó mar;
váiseme á taberna,
vaise emborrachar.837
2529

Xempre me dís que tes moito,
enxamáis che vexo nada,
véxoche a casa caída,
a parede esborrallada.
2538

Xa non vaias, miña nena,
xa non vaias nunca, non,
non vaias prá tua ventana
nin tampouco pró balcón.
2530

Xempre me estás dispreciando
porque te tes por boa moza;
non sabes, miña coitada,
que todos de ti fan mofa.
2539

Xan por entre elas,
amigo das nenas,
tanto lles quer
que morre por elas.
Vid. nota 22.
838
Vid. nota 329.
839
Non eisiste a Santa Lilaina,
mais esta cantiga atópase espallada
por toda a Galiza, dende Lobeira
a Ribadeu e dende o val do río Tea
á terra de Melide. No Diccionario
castelán figura a verba lilaila co valor de treta, astucia, etc. Vid. Índice
Toponímico, s. v. santa lilaina.
840
Semellante á cantiga 677.
841
Vid. cantigas 2282 e 2297.

E

2533

Xa me dixo teu pai
que te saque a beillar
e no medio do baille
te deixe quedar.

837

F

2531

Xempre que vou pró fiadeiro,
eu xempre che vou cantando,
pero hai elí unha meniña
que me fai sair chorando.
2540

Xa te non quero,
e teño dito:
teño outro ó lado
que é máis bonito.838

Xempre vou tarde ó fiadeiro
e non sabendes por qué:
é pra que as mozas me digan:
«Ven, acá, meu caravel».

2532

2541

Xempre me andas perguntando
de que romaría veño:
veño de Santa Lilaina,
da Santa Lilaina veño.839
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Xesús, Xesús, entren na tu casa,
Xesús, Xesús, que cousiña vín:
o caldo cheiraba a cebola rustrida,
na miña vida tal cousa comín.
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2542

Xuliano xa pinta ben,
xa pinta con tinta fina,
tamén lle pintou as pernas
á filla da Ferranchina.
2543

Zabariz e máis Torneiros
xogaban ó carnaval,
sendo lugares veciños
é cousa moi natural.
2544

Zapatiño de unha sola
logo lle cai a biqueira;
gárdate, miña meniña,
da caidiña pirmeira.
2545

Zapatiños de unha sola
logo lles cai a biqueira;
a meniña ben casada
xempre parece solteira.842
2546

Zapatiños de unha sola,
zapatiños, tende mau,
que ó que ten envexa de eles
cáenlle os ollos ó chau.
2547

Zapato de sola e bira
que lle cai a biqueira:
gárdate, miña meniña,
da caidiña pirmeira.843

842
O mesmo tema da cantiga 1673, anque desenrolado de xeito máis imperfecto.
843
Variante da cantiga 2544.
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2548

Alá por riba
de Vilamaior
hai un xastre coxo
moi bulreador.
Ándase gabando
que cose moi ben,
en sete parroquias
no-chama ninguén.
..............................
fígolle unhas botas,
botas de montar,
rebiroullas todas
cara o calcañal.
..............................844
2549

Era un melro moi negriño
que unha cireixa roubou
no lugar de San Martiño,
pero dís que lle pesou.
Axuntouse todo o pobo
con fouces, rachas i estacas
e como se fose o lobo
seguírono hasta a montaña
e berraban: «Ó ladrón,
que nos roubou o tesouro;
xusticia, forca e tizón
pra queimalo melro mouro!»
..............................845
2550

a

Eu caseime cunha nena,
cunha nena charlestona;
nin se lava nin se peina,
anda feita unha porcona.

b

Nin sabe fregalos platos
nin barrer coa escobela;
unha noite enrabexeime,
barrín a casa con ela.

c

Collina polas orellas,
leveina a casa da sogra:
—Eiquí ten á sua filla,
nona quero dende agora.

d

Non quero aturar marranas,
que a sua filla esí é;
cada vez que entro na casa
na porcada esbara o pé.
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—Cálate, borracho, cala,
non seas tan borrachela;
non me dixeches tu eso
cando viñeches por ela.

f

A miña filla traballa,
beno saben os veciños,
que nunca a viron deitada
pola beira dos camiños.846
2551

Homes e mulleres,
rapaces e todos,
vinde velo dote
que me deu meu sogro:
unha manta vella
cun remedo roxo,
unha cabra cega
cun cabirto coxo,
un caldeiro vello,
un pote sen asas;
que diaño de dote
pra rexila casa! 847
2552

Homes e mulleres,
rapaces e todos,
vinde velo dote
que me deu meu sogro:
unha cabra vella
cun cabirto coxo,
i unha manta negra
cun remendo roxo.
2553

Na ialma se me clavou
a raiz do seu querer
i anque a vida me deixou
soio foi pra padecer;
mentras no mundo vivir
outro amor non hei de ter.
Curazón, curazonciño,
quén tuas dores calmara!
Quéixome porque me doi,
que senon non me queixara:
quén será aquíl que se queixe
sen que che lle doia nada! 848
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844
Somentes poidemos recoller iste anaco
dunha composición evidentemente máis
longa. Parez variante dunha citada por A. de
la Iglesia (iii, 119) coiste comenzo:
Na aldea da Lomba,
alá máis adiante,
hai un xastre coxo
que é moi bolreante.
. . . . . . . . . .
F. Bouza Brey recolléu unha variante en
Arousa e, anque il nono dí, tamén lle falla
o comenzo e cecáis o final; dao como un
anaco do que chama «canto do soardo»
de Vilaxoan, do que aínda trai outra cantiga cos mesmos tres versos finales, mais
que non teñen nada que ver coa letra.
Bouza pubrica:
Fixo unhas botinas
que eran de montare
no sitio da pala
metéu calcañare.
. . . . . . . . . .
845
Estas cantigas son o comenzo dunha
composición longa da que iñoramos a
continuación. De ser a obra indíxena, o lugar de San Martiño sería o de Cabaleiros,
na parroquia de Santa Cruz de Grou, que
ten iste santo por padroeiro.
846
O segundo verso da pirmeira cantiga sinala, ao parecer, que se trata dunha
composición que era nova polo ano 1930,
cando nós a recollimos, mais tivo unha
rápida difusión, pois antre dito ano e o
1934 poidémola ouvir en lugares tan distantes coma Ourense e Mondariz, chegado até Arousa. Polo demáis, pode tratarse
dunha adaptación de outra composición
semellante a unha asturiana que dí:
Caseme fai tres semanes,
el demonio me tentó,
con la fia Blas el Nanu
y bien que me la pegó.
Ofrecióme tanto y cuanto,
dixo que era bona neña
y el Nanu prometiom-un fuelle
como el d’una gaita vieya.
Pesquela polos guedeyos
y al mió suegru la llevé:
—Tome, suegru, la so fia,
quédese con ella usté,
que yo no soy tapadera
sin naide sin dar daqué.
Non soy a tornal’en casa,
y’una cabra saltariega;
bien lo saben los vecinos
que la topen por u quiera.
Y contestóme el mió suegru:
—Calla, Lin, y ten paciencia;
lo mismo yera so madre
y de vieya dió la güelta.
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Teño unha pita podeira
que pon tres ovos no dia,
mais se me puxera catro
millor conta me faría.
Xa me daban polo pico
un sobío moi bonito,
xa me daban polo papo
unha caixa de tabaco,
xa me daban polas plumas
un cento e meio de agullas,
xa me daban polas pernas
unhas mangas ben marelas,
xa me daban polo rabo
unha besta i un cabalo,
xa me daban polo pelo
unha vaca i un becerro,
xa me daban polo fel
a filla do coronel,
xa me daban pola crista
un cabalo realista.
Oh, pita que tanto vales!
Heite levar ó convento
para que digan os frades:
«Galo fora e pita dentro!».

847
Vid. cantiga 2481 e unha variante na
2552.
848
Semellan anacos desordeados dunha
composición semiculta máis longa. Fray
Luis María Fernández trascribe unha cantiga, sen localizar, feita con parte de esta
nosa:
Na ialma se me cravóu
a raiz do seu querer;
mentras no mundo estivere
outro amor non hei de ter.
Con lixeiras variantes, recolle iste mesmo anaco Valladares na Ulla.
849
É máis longa, anque eiquí non poidemos atopar o resto dela. Compárese
coesta portuguesa, que damos tamén na
nota 348:
Indo pelo mar abaixo,
muito de meu vagarinho,
na borracha levo pão,
nos alforjes levo vinho.
850
Non poidemos atopar máis que o comenzo desta composición.

176

Vou contar catro mentiras:
polo mar andan as lebres
e nos montes as sardiñas.
Son un triste pasaxeiro
que vai polo seu camiño;
nas botellas levo pan
e nas alforxas o viño.
Cheguei onda unha taberna:
—Taberneira, hai que comer?
Colleron os bois ás costas
i o arado foi beber.
.................................849
2556

Voulles a contar un conto
que pasou na miña terra
cun mozo que foi servir
á casa de catro vellas.
Un dia figo un guisote,
alá na aldea,
con garbanzos, patacas,
ovos i algunha manteiga.
.................................850
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—Sentaivos, mozos, sentaivos
Jesús, María y José,
que xa nos doi a cabeza
de vos ver estar de pé.853

l
—Mociña que estás ehí dentro
cosendo maravalladas,
tenga usté los buenos días
y también las madrugadas.852

—Catelina do Rifante,
contigo non quero tratos:
o teu pai é carpinteiro,
fóxenlle os cás cos cabacos.854

m

—Á porta do fiadeiro,
mozos, non veñais rondar
que hai unhas poliñas novas,
mozos deixainas criar.

—Esa palabra ben dita,
galán, tu bena dixeches;
se non sabelo camiño
torna por onde viñeches.

n

—Dís que son poliñas novas
as que están no fiadeiro,
mais maus tenras ten que ser
as que toquen meu pandeiro.

—O camiño beno vexo
eiquí dende onde eu estou;
mira tu, miña meniña,
mira que contente vou.

ñ

—Mozo, si é que vas contente
cobriráste de pacencia,
que a moitos lles ven de casta
o cortezar sen licencia.
.....................................

—Veña alá, miña señora,
sen resposta non se ha de ir:
catorce ducias de gatos
ten trescentas e dez mil.851
2558

d

—Nós non queremos tocar
no pandeiro de ninguén:
pra tocar están os homes
no pandeiro da muller.

e

—Calaivos vós, fiadeiras,
caras de caracandíl,
ollos da miña cadela,
fuciños de tamboril.

a

—Se querelo desafío,
ven eiquí, cara lavada,
que tu non has de fuxir
sen levar unha escaldada.

f

—Cálate, vaite calando,
cara de borrallo quente,
que non serves pra falar
de diante de tanta xente.

b

—Eu chámoche cara porca
por tu chamarme lavada;
díme quén é merecente
de levar unha escaldada.

g

—Cálate, vaite calando,
cara de borrallo frio,
que non serves pra falar
de diante do señorío.
......................................

c

—Cálate, vaite calando,
cara de cinta marela,
que te teño retratada
no cú da miña cadela.

h

A

k

b

c

L

—Mociñas do pano alleo
e da camisa emprestada:
díxome a dona da almilla
que vos tiredela saia.

—Diga vosté, señor goapo,
vosté debeo saber ben:
catorce ducias de gatos,
cantos pares de uñas ten?

b

U

i

2557

a

a

P

—Entrai, mozos, entrai mozos
polo fiadeiro adentro;
se non tendes coñecía
tomandes coñecemento.
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d

—Cálate, vaite calando,
fuciño de porco chino,
que non serves pra falar
de diante do señorío.
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851
Estas dúas cantigas forman parte dun
desafío. O inxenio delas consiste no probrema pranteado na pirmeira, que debe
de ser resolto sen parar o desafío, mais
na seguinte socede o mesmo, xa que non
hai tempo de comprobar o resultado.
Vid. nota 822.
852
Vid. cantiga 777 e nota 42.
853
Vid. nota 42.
854
«Rifante», o mesmo que branco ou
carniceiro.
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e

—Xa te podes ir calando,
cara de fuciño torto,
que non serves pra outra cousa
que acompañante de un porco.

o

—Trátasme tu de cobarde
i eso sí que nono son;
eu quedar por baixo, nunca;
quérelo ver, sí ou non?

f

—Se non servo pra outra cousa
da tua beira non me irei:
dixeron fai moito tempo
que tu eres porco tamén.

p

—Que és bruto xa está sabido
e solo sabes loitar;
se non queres desafío
márchate pró teu lugar.

g

—Tu presumes de moi lista,
tu eres como as demáis:
cando un mozo che dí xoia
xa non sabelo que fas.

q

—Como vendes, rapaciñas,
o mozo queda calado;
de acabar o desafío
quer aforrar o traballo.

h

—Mozo de orellas de burro,
cálate e non fales máis,
que de sobra saben todos
que tu eres un nugallau.

r

—Como vendes, rapaciños,
a moza baixa a cabeza;
se querendes desafío
tendes que vir pra outra festa.

i

—Eu non son un nugallau,
mais tu eres mala lengoa;
mala tiña te confunda,
ou veña un raio e te fenda.

a

—Se querendes desafío
pola punta do coitelo,
se querendes desafío,
moza do pano marelo.

b

—Se querendes desafío
mozos das caras borradas,
se querendes desafío
levarendes polas barbas.

c

—Se querendes desafío,
vámolo logo empezar,
que se vai faguendo tarde
e hai que ir a cear.

d

—Desafío, desafío,
pola punta de unha liña;
os mociños que hai agora
non valen unha sardiña.

e

—Desafío, desafío,
queremos desafiár
ás mociñas de hoxe en dia
que non saben o que fan.

f

—Desafío, desafío,
polo rabiño de un cán
ós mociños que hai agora
que non saben traballar.

k

l

m

n

ñ

—Cálate, vaite calando,
e non seas mal falado;
tes un xenio de cadelo,
foxen todas do teu lado.
—Non creas que é polo xenio
porque foxen de onda min:
é medo ás palabras doces
que eu soiño sei decir.
—Gábate ben, meu coitelo,
que por algo vas á feira;
non atopas quén te merque
por máis que te pós de venta.
—Catuxa, vaite calando
que esto vai a parar mal;
imos indo cara a casa
pra nos pór a traballar.
—Xanciño, o das pernas tortas,
xa non quer o desafío;
ve que leva as de perder
e non quere ningún lio.

180

2560

D

E

Z

C

A

N

T

I

G

U

E

I

R

O

P

O

P

U

L

A

R

D

A

g

—As mociñas que hai agora
choran e non sen razón
porque os mozos as disprecian
de gastadoras que son.

q		 —Boas noites nos dé Dios,
máis a Virxe do Pilar;
acabouse o desafío,
vámonos cara ó lugar.

h

—Mozos da lengoa aguzada,
tamén tendes pernas tortas,
non sabendes outra cousa
que faguer rabear ás mozas.

r		 —Boas noites nos dé Dios,
máis a Virxe do Pilar;
acabouse o desafío,
vámonos logo a cear.

i

—Nós pra vós non temos xenio
ponde a mau no curazón:
íl vos dará a resposta
se nos buscades ou non.

s

—Adios, mociñas garridas,
adios, quedamos en paz;
adios, mociñas bonitas,
hasta deica de mañá.

k

—Soñaba o cego que vía,
o coxo que tiña pernas;
xempre dín que os buscan todas
os que non ten quenos queira.

a

—Se querendes desafío
podendevos perparar;
aguzai ben esa lengoa
que imos a comenzar.

b

—Nós queremos desafío
e xa estamos agardando
e moito nos imos rír
ó vos ver quedar rabeando.

c

—Nós non habemos rabear
nin vós habendes de rír;
nós quedaremos trunfantes
e vós habendes sofrir.

d

—Arriba, pandeiro roto,
abaixo, cazo furado;
onde estamos as mulleres
os homes non ten o mando.

e

—Eso solo vos son contos
o de nós non telo mando:
onde estamos nolos homes
por burras indes pasando.

f

—Se nós por burras pasamos
vós sondes coma leós
e da vosa fera ideia
que nos arretire Dios.

g

—Non mentendes nunca a Dios
en cousas de trangallada,
meniñas camanduleiras
e máis da lengoa limada.

l

m

n

ñ

o

p

—Se nos buscandes ou non
fale o crego da parroquia,
que nos dí cando padrica
que sondelo demo as mozas.
—Alabaivos ben, mociños,
outra cousa non faguer,
que as mozas do fiadeiro
ningunha vos ha querer.
—Co que decindes, mociñas,
moita risiña nos dá:
ainda nunca dixemos
que vos hemos de ir buscar.
—Eso decédelo vós
coa lengoa máis pequeniña,
pois bo mediño lle tendes
ó non de algunhas mociñas.
—Co que nos decindes, nenas,
danos a todos a risa:
quén vos había querer
con toda a vosa preguiza!
..................................
—Condanidas de rapazas
que a todo lles ten saida;
se querendes desafío
agardande pra outro dia.
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h

—Seica a cantiguiña nosa
non vos soubo nada ben;
xa que non tendes vergoña
hávola pór quena ten.

r

—Vós tendes a ialma loura,
cheos de carroña os corpos,
podéndevos comparar
pola vosa traza ós porcos.

i

—Se nós non temos vergoña
menos tendes vós ainda,
senon ouvide o que dí
o crego cando padrica.

s

—Cos porcos nos comparandes,
ó fondo xa vos metendes;
non diandes voltas, nenas,
o desafío perdendes.

k

—O crego cando padrica
non fala solo pra nós:
tamén dí que os homes sondes
descarados e lambós.

t		 —De nós perdere, mostrencos,
non temos medo ningún;
se querendes desafío
levaréndelo ún a ún.

l

—Quén vos dera, coitadiñas,
con istes lambós casar,
que porque non vos queremos
estandes xempre a rabear.

u

—Veña de ehí, lapadoiras,
caras de espantallos vellos,
que nos está parecendo
que están cantando cencerros.

m

—Xa nos está dando risa
da vosa pouca ocurrencia
e cuase nos anoxamos
de estar na vosa presencia.

v

—Cencerros sódelos vós
que nós ben fina a voz temos;
pra estar falando con burros
vai ser millor que calemos.

n

—Díxolle o pote á sartén:
«Non me lixes, tira de ehí!»;
toda a vosa ocurrencia
sérvelle ó cán pra chuspir.

w

—Finiña tendes a voz
e parecendes cotorras;
temos gana de que o demo
vos leve ó inferno a todas.

ñ

—Calai, brutiños, calai,
calai e non barallendes,
non gañandes nin cadela
pois solo preguiza tendes.

x

—Nós parecemos cotorras,
vós parecendes loritos;
se non sabendes falar
eiquí non tocandes pitos.

o

—Se nós quixeramos, nenas,
teríamos moitas cadelas
pois xa fai tempo que estamos
ben pretiño do pé de elas.

z

—Calaivos agora todas,
xa chegou de desafío,
que se seguimos así,
nunca rompémolo fío.

a

—Se querendes desafío
vamos a desafiár,
que nós quedaremos ríndo
e vós habendes rabear.

b

—Se querendes desafío
de eses de dar a matar
inde en busca de outros mozos
de pouca formalidá.

p		 —As cadelas que decendes
nós por ningures as vemos;
a palabras de zopencos
ouvidos pechados temos.
q

—Ouvidos tapados tendes,
mais non é por cortesía:
é porque non vos lavandes,
todo en vós é porcaría.
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c

—Querendes palabras doces,
lapós e langoroteiros;
pois denantes das ouvir
inde lamber nos quinteiros.

n

—Gracias a que xa podemos
insultarvos con franqueza;
agora ides ouvir
verdades con barateza.

d

—Inde calando, meniñas,
ises camiños deixai,
que se por iles seguimos
inda habendes de chorar.

ñ

—Se vos forandes calando,
caras de espantallos vellos,
que de feas espantades
hasta ós mesmos espellos.

e

—Namentras nós vos chamamos
as nomeadas maiores,
vós tratainos con cariño,
chamainos ramos de flores.

o

—Se de feas espantamos,
vós gañadeslle ó demo;
pra eso faguendes camiño
de ir dereitiños ó inferno.

f

—Sondes ben lambioteiras
as mozas de iste lugar,
pois xa todas coñecendes
a agulla de marear.

p

—Nós faguemolos camiños,
mais vós tamén por íl vandes
i anque reloucando irendes
ás caldeiras infernales.

g

—Calaivos, mozos, calaivos,
non veñades con barullos,
que vai pensar a xente
que nos acompañan burros.

q

—Vámonos prás nosas casas,
deixemos de parolar,
que coistes mozos tan burros
hasta xenio dá falar.

h

—Nós temos aducación
i ás mulleres respeitamos
i anque teñan ben defeitos
todos por alto os pasamos.

r

—Vandes vendo as de perder
e querédelo deixar;
ide quedando, meniñas,
cos dentes a regañar.

i

—Moi polo fino hoxe estandes,
finos, mais polo delgado,
pois de preguizás que sondes
de fame estandes pasados.

s

—Se vos forandes calando
era o que íades gañando,
que parez o falar voso
que os cás están ouveando.

k

—Calaivos, mozas, calaivos,
non nos andedes tentando,
que por máis que vos matendes
non hemos sair penando.

t

—Se nós parecemos cás,
vós parecendes cadelas,
que porveito a fama tendes
de perguizanas e feias.

l

—Tendes o sangue ben groso
que estandes ben calmosiños;
malia a quén nos madou
desafiár con bacuriños.

u

—Estamos dando arroutadas
do pescozo retorcervos,
pero xa consideiramos
que é pouco honor pra podencos.

m

—Calai vós, parvas do inferno,
sondes ben tercas e burras,
que non hai cousa pior
que as mulleres testarudas.

v

—Tira de ehí, non me lixes
díxolle o cazo á cazola;
válavos Diolos escrúpulos
que ten as nenas de agora.855
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—Xa nos estamos cansando
de un desafío sen chispa,
que cos fumos que gastandes
non hai santo que resista.

x

—Pois logo, mozas garridas,
vamos de cara ó lugar;
quedamos en paz i amigos
i hasta deica de mañá.

184

F

E

R

N

Á

N

D

E

Z

PAR R A F E O S

C

A

N

T

I

G

U

E

I

R

O

2563

—Ai, Maruxiña,
por Dios dame un bico;
tanto che quero
que mo non esplico.
—Vaite de ahí,
ou seica toleas?

P

O

—E mira o que fas,
que teño catro onzas
para me casar
contigo pra sécula.

U

L

A

R

D

A

f

—Do que lles pase ós demáis
xamáis queiras saber nada;
o que se debe faguer
non darse por enteirada.

a

—Á tua porta me tes
coma un feixe de leña
agardando a resposta
que da tua boca veña.856

b

—A resposta téñoa dada,
mociño, tu a dixeches:
se non sabelo camiño
torna por onde viñeches.

c

—O camiño de onde eu vin
beno vexo dende eiquí,
mais espero de levar
esta rosa a pór de min.

d

—Esta rosa a pór de ti
ben che sei que non irá;
non me craron meus pais
pra casar cun perguizán.857
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2565

—Eu non me vou
sen que hoxe mo deas.
—E vaite de ehí,
xa podes largar;
na vida do mundo
non te hei de bicar.
E vaite de ehí,
xa podes largar,
que sen me casar
non te hei de bicar.

P

2564

2566

a

—A miña muller ha ter
a lengoa xempre calada,
porque nunca falta culpa
naquile que moito fala.

a

—Dime de onde vés,
dime pra onde vás,
que se mo non dís
mandote amarrar.858

b

—Somentes un sí ou non
responderá perguntada;
quén non pon freno á sua lengoa
toda a sua bondade é vana.

b

—Mándote amarrar,
mándote prender,
miña rapaciña,
tu hasme querer.

c

—En cousa que non importe
non perguntes o que pasa:
deixa os coidados alleos
para aquiles que os tratan.

c

—Tu hasme querer
e hasme de amar
e desque me case
heime de vingar.

d

—Xamáis de ninguén marmures,
garda de todolas costas,
que si gardas as alleas
teralas tuas compostas.

d

—Heime de vingar
na tua persoa:
pasarás a vida
feita unha chorona.

e

—No-ademitas que marmuren
de persoa algunha nada:
dálle consello se podes
e vulve pola culpada.

e

—Anque és bonita
poráste ben feia;
has saber o que é mofa,
miña meniña solteira.
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856
Formando cantiga isolada emprégase
pra pe dilo aguinaldo en certas partes da
Galicia:
Á súa porta nos ten
como un feixe de leña
a esperar pola resposta
que da súa man nos veña.
En Portugal:
Estou aqui à tua beira
como o feixinho da lenha;
estou à espera da resposta
que do teu coração venha.
857
Cantigas semellantes a esta atópanse
tamén isoladas, anque a súa procedencia
seña con seguridade un desafío ou un
parrafeo.
858
Vid. nota 185.
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f		 —Anque o desemulas
eu sei que me queres;
se me ves de lonxe
coa alegría tremes.

b

—Se por min gastaches solas
compraras unhas abarcas,
que outros millores ca ti
xa levaron calabazas.

g

—Non negues, nena,
que é feo negar;
moza mentideira
non pode casar.

c

—Se levaron calabazas
é verdá e tés razón,
que xempre me gustou moito
a tua conversación.

h

—Todo cho perdóo
se dís a verdá
e se nos casamos
gangos che hei de dar.

d

—A miña conversación
nonos importa de nada
que xa Dios asi o quixo
que non fose a tua dama.

i

—Gangos che hei de dar,
que eu quéroche ben;
vida como a tua
nona ha ter ninguén.

e

—Que non foses miña dama
tivo a culpa miña sogra,
que o dia que eu me casare
habia pór capa nova.

k

—Serás moi feliz
e non chorarás;
xempre á miña beira
contente estarás.

a

—Pra onde vas, Carmela,
coa tua cara chorosa;
quén será o sen entranas
que fai chorar esta rosa.

b

—Carmeliña, Carmeliña,
non chores mais, miña prenda;
contame a min tuas queixas
que eu chas curarei, morena.

l

—Meniña bonita,
nena feiticeira,
olla que como eu
non hai quén te queira.

2569

2567

a

—Miña naiciña querida,
déixeme desafogar,
que choro polo amor
que con outra vai casar.

c

—Deixame sola, Camilo,
c-homes non quero falar
que ás coitadas das mulleres
solo tratan de enganar.

b

—Non te afrixas, miña filla,
por eso non val a pena,
que outros mozos están tolos
pola tua cara morena.

d

—Eso por min que non vaia
que eu a ningunha enganei,
e eu a ti, Carmeliña,
xempre che tiven boa lei.

c

—Nai, non me volva falar
de outros mozos por agora,
que eu solo o quero a íl
i esí será hasta que morra.
.....................................

e

—Tu tes gana de parola,
tu ben sabes parolar;
vai coa múseca a outra parte
que eu non che teño vagar.

f

—O que tu queres, Carmela,
é conmigo non falar;
eu, co curazón partido,
voume de cara ó lugar.

2568

a

—Non se me dá polas solas
que por ti teño rompido,
dáseme polos paseios
que por ti teño perdido.
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g

—Hasta outro dia, Camilo,
que me vou sachar na més;
xa fai tempo que che sei
a boa lei que me tes.

h

—Carmeliña, Carmeliña,
Carmeliña, miña nena,
xa que sabes que te quero
ten de min algunha pena.

i

—Camilo, eu ben quixera
quererche a ti un pouquiño,
pero xa sabes, amigo,
que a outro entreguei o cariño.

k

—E se ise te non quer,
por qué nono has dispreciar?
Cásate conmigo, nena,
i esí faralo rabear.

l

m

n

ñ

o

—Eu non son de esas mulleres
que o seu cariño o reparten;
a íl seguirei querendo
anque iste amor me mate.
—Por outra íl te deixou
e tu queréndolle segues;
tu non sabes, Carmeliña,
que a disgracia me consegues.
—Non te mates, Camiliño,
por hoxe o cariño é de ile;
se algún dia querer podo
todo cho darei a tie.
—Coas espranzas que me dás
xa vou algo mais contente,
pois de hoxe adiante farei
por ser de ti merecente.
—Voume eu sachar na més
e vaite tu pró lugare
i a ninguén lle contes nada
que estivemos a falare.859
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—É que quería saber
se a tua conversa era farta.
—Quedaches de vir na coarta,
non viñeches hastra a quinta.
—É que quería saber
se a tua conversa era limpa.
—Quedaches de vir na quinta,
non viñeches hastra o viérnes.
—É que quería saber
de los amores que tienes.
—Quedaches de vir no viérnes,
non viñeches hastra o sábado.
—É que quería saber
dos amores de outro lado.
2571

a

—Tes o corpiño ben feito,
as pernas esí serán;
dame permiso, meniña,
que che quero pór a mau.

b

—A mau non ma has de pór,
tampouco eu bulo convosco,
que esta dama que eiquí está
é de outro, que non é vosa.

c

—Espero que me has deixar
mandar chamar a teu pai.
que lle teño que decer.
..................................

d		 —Meu pai ca non é chamado,
traballos son escusados,
porque son rapaza nova
inda non mando na casa.
e

—Outras máis novas ca ti
mandan casa e ten marido
como tu has de faguer
se te casares conmigo.

a

—Ven acá, mozo lavado,
cara de poucos amigos;
anque te non podia ver
teño que falar contigo.

2572

2570

—Quedaches de vir o lus,
non viñeches hastra o martes.
—É que eu queria saber
dos amantes de outras partes.
—Quedaches de vir no martes,
non viñeches hastra a coarta.

P

b

—Tu dirás que cousas son
as que me queres falar
e mira ben o que dís,
non empeces a insultar.
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Coidamos que máis que un parrafeo
é esta composición unha verdadeira obra
de carácter dramático. O seu xeito parez
sinalar que dous persoaxes, un mozo e
unha moza, palran antre sí, mais non improvisando as cantigas, elemento fundamental no parrafeo, senón recitando ou
cantando algo daprendido de antemán.
Algo polo estilo se poidería decer de algúns outros dos recollidos por nós.
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c

—O que che digo é moi certo,
que teñas moito coidado,
que se te ocupas de min
heiche rompelo espiñazo.

b

—Nono fagas por agora,
Xan, pola Virxe cho pido,
que non quero por agora,
que non quero, xa cho digo.

d

—San Silvestre, meigas fora!
Non me digas eso, nena;
cando me ocupei de ti
pra falar de esa maneira?

c

—Xempre é a muller a que mete
de se casaren as presas;
non sei tu, miña Catuxa,
por qué me saes con esas.

e

—Ocupácheste onte á noite
onda a cancela do prado,
que lle dixeche á Farruca
que eu andaba en estado.

d

—Eu dígoche que non quero,
Xan, por agora casare,
pois inda quero probar
se eres capaz de deixarme.

f

—E tamén andas decindo
que tu me vas a deixar;
pois déixame cando queiras
que eu non te hei de ir buscar.

e

—Olla o que fas, Catuxiña,
e non me esties tentando
e nunca xogues cos homes
que xempre sairás penando.

g

—Vaia co desvergoñado,
que anque mesmo fora certo,
se foras home de ben
deberas de estar calado.

f

—Non me veñas co-ameazas
que eu tampouco medo che teño;
namentras tu estás de ida
eu xa de volta che veño.

h

—Non me seas tan celosa,
non creas, que non é certo;
o que tal cousa che dixo
foi por che tomalo pelo.

g

—Sásme con esas patrañas,
pero eu ben te vexo vir:
pensas que vou olvidar
o que me trougo eiquí?

i

—Anque che son pequeniña,
mira, non che teño medo,
que se te collo entre os brazos
envólvote coma un neno.

h

—Xanciño, por Dios, cho pido,
déixame ainda pensalo
e non me veñas con presas
nin te poñas furruñado.

k

—Vaia unha moza valente,
como me quere asustar;
se che dou un puñetazo
no-atopas onde pisar.

i

—Non seas garatuxeira,
Catuxiña, miña nena;
se é que tu queres a outro
eu morrereime de pena.

l

—Pois non repares en nada,
vólvete a min cando queiras;
inda has morrer afogado
entre os brazos de unha nena.

k

—Eu non lle quero a outro
e de min ten compasión,
que coesas desconfianzas
fíresme no curazón.

l

a

—Voute pedir a teu pai,
Catuxiña, miña nena,
que xa me vai sendo tempo
de estar xempre á tua beira.

—Se non queres que che fira
dime, nena, o motivo,
por qué non queres ser miña
e que eu sea o teu marido.

2573

190

E

Z

C

A

N

T

I

G

U

E

I

R

O

m

—Deixa pasar algún tempo
e logo xa cho direi;
ten pacencia, Xan querido,
que solo tua serei.

n

—Por ti, Catuxa querida,
agardarei deica a morte
e anque me custe o mundo
por ti me farei eu forte.

ñ

—Cando tu queiras, Xanciño,
xa nos podemos casar,
que a proba que eu quería
acábasma tu de dar.

o

—Xa vou vendo, Catuxiña,
que non eres nada burra;
pois hoxe mesmo, sen falta,
viulle ir falar ó cura.

p

—Quería saber o motivo
por qué casar non cedías:
era co gallo de ver
se de certo me querías.
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2574

Alégrate, miña ialma,
que te podes alegrar;
ven o cura revestido
a Xesús representar.
		
(Ó comenzala
misa)
2575

Con Dios me deito,
con Dios me levanto,
coa gracia de Dios
i o Espíritu Santo
que me cobren co seu manto
que ben cobertiña for,
non terei medo nen pavor
nen cousa que díe temor.
		
(Ó se un deitar)
2576

Elí vai, Divino Verbo,
vestido de carne humana
visitar a un enfermo
que está maliño na cama:
Dios lle díe memoria i entendemento
pra recibilo Divino Sacramento.
(Ó pasar o Santo Viático)
2577

Meus pecados quedai fora,
non entrar conmigo adentro
que vou entregala ialma
ó Divino Sacramento.
(Ó entrar na igrexa)
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2578

Padre Nuestro choromiño,
que andas faguendo
por ises montesiños,
confesando os meus pecados,
que son moitos e moi malos.
Confesaimos e perdoaimos
e botaime a ausolución
e se me morro esta noite
me serva de confesión.
		
(Ó se ir ún deitar)
2579

Padre Nuestro pequeniño
que vai para o Reboredo
cunhas calciñas moi vellas
i un gorretiño bermello
i unha espada de cortiza
para matar a carriza;
a carriza tirou un berro
i asombrou ó mundo todo,
solo quedou un homiño
metido no cú de un zorro.860
2580

Tocan as campanas,
o Señor vai sair
a visitar un enfermo
que o podia recibir:
Dios lle die memoria i entendemento,
para recibilo Divino Sacramento.
(Ó sair o Santo Viático)

860
É intresante esta composición porque, fora das dúas pirmeiras verbas
—Padre Nuestro— o demáis responde
íntegramente a un ser da mitoloxía desta
terra: o tardo. Trátase dun homiño pequeno, vestido con farrapos e cun gorretiño bermello; non é un esprito ruin,
senón un diaño bulrón. Vid. X. Lorenzo
Fernández, «O tardo», Trab. da Soc. Port.
de Antrp. e Etnologia, fasc. iv, vol. vi,
Porto, 1934. Cecáis estiemos en presencia dunha cristiaización.
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coplas do tio  laranxo
2581

Alabado sea Dios,
agora lles vou contar
un contiño moi bonito
que moito lles vai gustar.
Voulles decila verdá
que lles foi desta maneira:
que botou as municiós
a María panadeira.
Todos perguntan con quén,
por arriba e por abaixo;
as municiós xa as botou
o domingo o tio Laranxo.
Foi a aquil lugar de baixo,
confesoulle o seu segredo:
—Que che parece, Luisiña,
do meu novo casamento?
—O casamento é bo,
contestoulle a tia Luisa.
De se non marchar do sitio
xa reventa elí coa risa.
...................................
O tio Laranxo é bo mozo,
pero tenche moitas faltas,
cunha xoroba nas costas
que o fai andar de gatas.
Mais o conto foi despois,
cando foron onda o cura
e perguntoulle a doutrina
non sabían ningunha.
—Non sabedela doutrina
e non vos podo casar;
se Dios vos dá unha criatura
nona sabes ensinar.
Respondeulle a tia María,
que era desvergoñada:
—Eu ben lle sei, señor cura,
a obriga da casada:
se Dios dá unha criatura
arreglala e limpala,
gobernar a miña vida
e dormir co home na cama.
...................................
O dia que se casaron
era de inverno e chovía,
esbarou o tio Laranxo,
caiu de patas arriba.
Os padriños eran vellos:
Xeronima e tio Pepe;
o padriño, opando coí,
trasportouno á igrexa.
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Cando viñan de casar
toda a xentiña da boda,
entrou un cán na cociña,
comeulle a carne da ola.
Todos marchan trás do cán,
na mesa quedan os platos:
entra un porco na cociña,
todos llos puxo en anacos.
Ehí vos vai, miñas meniñas,
esta sola non vos tomba:
que non quero que casendes
con vellos que ten carromba.
2582

Alma que vás pra Santiago,
vai cumplila romaría;
el demonio va tras de ella
para a tentar se podía.
Se echó a un pozo dagua
donde salir no podía;
vela, vela, que dormiches,
vela, vela, que non viches.
No cabo dos tres altares
estaban as tres Marias
perguntando por Xesús;
Xesús estaba clavado na cruz
echando sangre por los pies,
otro tanto por las manos;
acude la Madanela
cos seus panos a limpar.
Tente, tente, Madanela,
que estas son las cinco llagas
que tenemos que pasar
por los vivos,
por los muertos
y a todo o mundo salvar.861
2583

A pulga i a palla
ordearon se casar;
figueron as rodas xuntos
e faltáballes o pan.
Saiu a formiga
do seu formigueiro:
—Se queredes pan
eu son panadeiro.
—Agora, miniña,
panciño che temos;
fáltanos o viño,
onde o hallaremos?
Saiu o mosquito
do seu mosquiteiro:
—Se queredes viño
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861
Esta absurda composición está feita
axuntando sen orde anacos doutras
galegas e casteláns.
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Unha variante recollida en Lobeira,
nesta mesma comarca, mais en data
posterior á do resto do cantigueiro de
que nos ocupamos, dí:
. . . . . . . . . .
son aquile duque
que te pretendía.
. . . . . . . . . .
863
Parez unha variante do romance do
Duque cego, que comenza:
—Abre as portas, Ana,
abre o teu postigo,
dame un lenzo, amor,
qeu veño ferido.
—Se vindes ferido
vide muito embora,
que as miñas portiñas
non se abren agora.
En Portugal foi recollida unha versión
semellante á nosa por J. Manuel Revelo:
Achega para o estudo...
862
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eu son arrieiro.
—Agora, miniña,
viñiño che temos;
fáltannos manteles,
onde os hallaremos?
Saiu a araña
do seu arañeiro:
—Se querés manteles
eu son tecedeiro.
—Agora, miniña,
manteles che temos;
fáltanos a carne,
onde a hallaremos?
Saiu o lobo
detrás do balado:
—Se queredes carne
mandaime recado.
—Agora, miniña,
carniña che temos;
fáltanos padriño,
onde o hallaremos?
E saiu a rata
de trás do muiño:
—Agarraime o gato,
eu serei padriño.
—Agora miniña,
padriño che temos;
fáltanos madriña,
onde a hallaremos?
E saiu a rá
de unha fonte fria:
—Mandaime recado,
que eu serei madriña.
Agora, miniña,
madriña che temos;
faltan os danzantes,
onde os hallaremos?
E saiu o sapo
por moi triunfante:
mandaime o recado,
eu serei danzante.
o conde alberto
2584

—Miña nai, esperte,
nin tanto dormir;
veña ouvir un cego
cantar e tañir.
—Se íl canta e pede
dalle pan e viño;
dille ó triste cego
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que siga o camiño.
—Non quero seu pan
nen quero seu viño,
quero que a Rosiña
me ensine o camiño.
—Culle, oh, Rosiña,
a roca io liño,
vai co triste cego
mostrarlle o camiño.
—Espiei a roca,
rematei o liño,
siga adiante o cego
por ise camiño.
—Anda, oh, Rosiña,
máis outro pouquiño;
son curto de vista,
non vexo o camiño.
—De condes e duques
xa fun pretendida
i agora de un cego
me vexo vencida.
—Eu non che son cego,
nin Diolo permita:
son o Conde Alberto
que te pretendía.862
—Adios, miña casa,
adios, meus quintais,
adios, compañeiras,
para nunca máis! 863
rufina
2585

—Oh Rufina fermosa,
tu gardalo gado.
—Xa Dios me criou
pra ise traballo.
—Oh Rufina fermosa,
vente conmigo
que sola no monte
corres peligro.
—Váiase de ehí,
non me díe pena
que van vir os amos
traguerme a merenda.
—Ogallá viñeran,
ogallá chegaran,
ogallá souberan
que contigo estaba.
—Váiase de ehí
non me dí tormento,
que anque o amor é firme
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xa se vai fendendo.
—Oh Rufina fermosa,
vente conmigo,
que sola niste monte
corres peligro.
—Non vou nin irei,
que ando co gado
e o perderei.
—Se perderelo gando
non che díe coidado,
Rufina fermosa,
que eu irei buscalo.
—Válate Dios, humano,
que vés ufano
con mangas de seda
gardalo gado.
—Xúroche, Rufina,
a fé de quén son,
xúroche, Rufina,
que eu teu irmau son
e de canto dixen
pídoche perdón.864
xan guindán
2586

O Xan Guindán quer casar,
non ten a muller buscada
e foille faguelo amor
á filla da tia Xoana.
—Boas noites, tia Xoana,
onde lle vai a rapaza?
—Foi buscalo gás prá noite
e xa parece que tarda.
E nesto ontrou a rapaza
por aquela porta adentro.
—Boas noites, Xan Guindán,
tráiote no pensamento.
—Pois tu diralo de risas,
mais eu dígocho de veras,
que xa fai un grande anaco
que estou quentando as canelas.
—E logo, tes moito frio?
—Ai, Dios nunca che mo dera.
Cecais me queiras querer
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se queres que nos casemos
agora prá primaveira.
—Eu casar, ben me casaba,
pero heiche de contar
que quero faguela saia
e teño a lá por fiár,
os zapatos todos rotos
i o pano todo furado:
se tes cartos mércame eso
e casamos de contado.
—Eu sonche solo, meniña,
non teño con quén partir;
eu riqueza nona teño,
mais habemos de vivir:
téñoche tres ovelliñas
e as tres andan preñadas
i unha galiña que pón
os oviños prás torradas.
Teño unha cabra moi boa
que trougo catro cabirtos
e mentras dous de iles maman
os outros andan ós brincos;
vendinos por catro pesos
teños gardados prá boda;
meniña, se ques casar
non me tomes esto a mofa.
Figueron as municiós
polo uso acostumbrado,
leváronllas ó abade
que llas lese de contado:
ora, o abade leéunas
no ofertorio da misa
i a xente que as escoitou
toda se caeu da risa.
A nena, de avergoñada,
ela servir inda servía,
deu unha volta no aire
e dixo que non quería.
Xan Guindán quedouse teso
como as varas do canizo,
deu unha volta redonda
e xiquera adios lle dixo.
O padriño i a madriña,
o crego i o sacristán,
todos quedaron pasmados
dos feitos do Xan Guindán.

864
Hai na Galiza outras variantes diste
coñecido romance. Tamén en Portugal
coñécense versións en Guimarães, Monte
Córdova, etc.
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aceredo.— Lugar

da parroquia de San Salvador de Manín ou
Trasportela, no concello de Lovios e partido de Bande.
amarante.— Varias parroquias teñen iste nome: San Esteban,
Santa Mariña, San Pedro Fiz e San Martiño, na provincia de
Lugo, e Santa María na de Ourense. Esimesmo atópase en
Portugal San Gonçalo de Amarante; a cantiga 2093 refírese
a iste Amarante.
anamán, Pena de.— Grande penedo eisistente na serra do
Leboreiro, na raia portuguesa. Asegún a lenda elí tiña a sua
gurida un famoso ladrón do século pasado chamado o Tomás
das Congostras.Vid. notas 6 e 598.
antas, Costa das.— Hai unha Costa das Antas no monte de
Guxinde, parroquia de Pereira, preto de Entrimo, mais
é probabel que a nosa cantiga se non refira a esta senon a
outra de máis sona. Referímonos á que debe o seu nome a
un lugarciño chamado Antas, e que se atopa antre duas parroquias, Rigueiro e Beariz; antre tres dióceses,Tui, Santiago
e Ourense; antre tres concellos, Boborás, Beariz e Irixo; e
antre dous partidos xudiciales, Ribadavia e Carballiño. Está
no vello camiño dos arrieiros e níl había mesóns nos que
istes paraban. Queda no Paraño. Hai por elí ún que chaman
o Regato da Loba, e, asegún se dí, de íl tomou o seu nome a
célebre Pepa a Loba, que era natural de aquile lugar.
aparecida, Nosa Señora da.— Capela na parroquia de San Andrés
de Porqueirós, no concello de Muiños.
arcade.— A úneca localidade de iste nome que coñecemos é a estación do camiño de ferro de Vigo a Pontevedra, anque sen
aparente relación coa localidade en que foi recollida a cantiga 246 nin con Pousa, que se cita na mesma. Vid. pousa.
badiña, Virxe da.— Santuario adicado a Nosa Señora, eisistente en

Portugal. Non temos outras noticias de íl, anque coidamos
que se trata da Nosa Señora da Abadía, citada por Pires de
Lima 865 e por Ferreira de Almeida.866
bande.— Capital da parroquia, concello e partido ós que dá nome.
Dependeu en tempos pasados do mosteiro de Celanova.
baños.— Baños de Bande, parroquia do concello e partido de Bande.
Tiña augas termales sulfurosas e había preto de iles os restos da
mansión romana de Aquis Querquernis; modernamente foron
asolagados úns e outras, polo embalse de unha central hidroeléctrica. Coñécese xeralmente polo nome de Baños.
barca.— Vid. ponte da barca.
benavente.— Atópanse localidades de iste nome nas provincias
da Cruña, Huesca e Zamora. A cantiga 716 debe referirse
á derradeira e cecais faga alusión ós pelengríns que ían a
Compostela e que no seu camiño visitaban tamén o Santo
Cristo de Ourense, ao que traguían exvotos.
bixa.— É o mesmo que barrio. O da cantiga 1129, o mesmo que a
da 1130, pertesce a San Mamede de Grou, que está dividido
en tres bixas: de Riba, do Medio e de Baixo.
bouzás.— Barrio da parroquia da Terrachán, no concello de
Entrimo.
braga.— Refírense as nosas cantigas á cidade portuguesa de iste
nome, coa que a comarca que nos ocupa ten moita relación
por iren a miudo os habitantes da Limia Baixa a traballar a
ela e pola moita devoción ao Bom Jesus, moi estendida por
estas terras e á que acoden en romaría os limiaos.
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que se dá á parroquia de San Martiño de
Grou, no concello de Lobeira. A parroquia está composta
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polos lugares de Valdoi, Paraño, Mosteiro e Valoiro; ningún
de iles se chama Cabaleiros, tendo iste nome orixe histórico,
apricado á terra en que a parroquia se asenta.
cadós.— Parroquia do concello e partido de Bande, baixo o padroado de Santiago.
calvos.— Calvos de Bande, parroquia do concello e partido de
Bande, na beira esquerda do rio Cadós.
calvos de randín.— Parroquia e concello do partido de Xinzo de
Limia, na chamada Raia Seca. A esta localidade refírense as
cantigas 344, 347, 348 e 359.
canle.— Lugar da parroquia de San Xés de Lobeira, no concello
de Lobeira.
carballal.— Conxunto de herdades perto da parroquia da
Terrachán. De todos xeitos, iste topónimo atópase dabondo
en toda a Galiza.
carballiño.— Cabeza do concello e partido do seu nome.
carreira.— Lugar da parroquia de San Mamede de Grou. Hai outro do mesmo nome en Santa Cruz de Grou.
casal.— Casal de Alén, lugar da parroquia da Terrachán, antre
Entrimo e Galez.
cebreiro.— Nome de unhas herdades en Calvos de Randín.
celanova.— Cabeza do partido e concello do seu nome. Ao seu
mosteiro, fundado por San Rosendo, pertesceron moitas terras da comarca que comentamos.
cenderiz.— Lugar da parroquia de San Xés de Lobeira.
cimadevila.— Cinco lugares levan iste nome por eiquí: ún en
Baños de Bande, outro en San Mamede de Grou, outro en
Cadós, outro en Lovios e outro en Torneiros. A cantiga 2286
alude ao de Grou.
chaus.— Hai dous lugares coiste nome: ún na parroquia de San
Vicente de Lobeira e outro na de Santa Comba de Bande, chamado Chaus de Limia. A cantiga 811 refírese ao de Lobeira; a
1686 a calquera dos dous.
clamadoira, Virxe da.— Ermida nun cume, na beira esquerda do
rio Limia, por frente de Santa Comba de Bande. Pertesce
ao concello e fregresía de San Pedro de Muiños, partido de
Bande. Ten a sua festa no segundo domingo de seitura.
codesal.— Coñécense coiste nome varios anacos de monte nas
parroquias de Lobeira, Lovios, Bande e Terrachán. A cantiga
1828 debe referirse ao de Lobeira a xuzgar pola alusión ás
Quintas.
corbelle.— Parroquia do concello e partido de Bande, baixo o
padroado de Santa María.
corgo.— Lugar da parroquia de San Mamede de Grou.
cortegada.— Lugar da parroquia de San Benito do Rabiño, no
concello de Cortegada, na provincia de Ourense. Está na beira do rio Miño, lindando con Portugal. Hai elí unhas fontes
termales de moita sona. Dise que é aquela unha comarca de
moito contrabando.
cortiñal.— Anque o nome é moi corrente, as nosas cantigas refírense a unhas carballeiras que se atopan por riba de Meás, na
parroquia de San Vicente de Lobeira.
couso.— Parroquia de Santiago de Couso, no partido de Bande. A
fregresía ten tamén un lugar chamado Couso.
couto.— En case todalas parroquias da terra en que foi recollido
iste cantigueiro hai algún barrio coise nome, anque ninguF. de C. Pires de Lima: Cancioneiro, páx. 60.
Pe. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, «Senhora da Abadia»,
Rev. de Etnografia, vol. ii, tomo 2. Porto, 1964. Páx. 303.
865
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nha entidade de poboazón. As nosas cantigas en que se cita
pódense referir a calquera.
crasto.— Crasto Leboreiro, pobo portugués situado na serra do
Leboreiro, moi preto da raia.
cruz de ferro.— Vid. nota 573.
entrimo.— Concello

no partido de Bande. Na Idade Media formou un «Coto real». Hoxe constituieno varias parroquias
da que a Terrachán é a cabeza do concello. Esta parroquia
formou unha soia con Galez deica o ano 1893, en que foi
desdobrada en duas.
erbán, Cruceiro de.— Cruceiro preto de de Quintela de Leirado,
no partido de Celanova.
facós.— Lugar da parroquia de San Vicente de Lobeira.

feira nova.— Lugar da parroquia de San Fiz de Galez, no concello

de Entrimo.

ferrol.— Cidade da provincia da Cruña, cabeza do departamento

marítimo do seu nome.
ou fontercada.— Lugar da parroquia de San Martiño
de Aguís, no concello de Xinzo de Limia. Hai outro lugar do
mesmo nome na parroquia da Peroxa (San Eusebio), na provincia de Ourense. As nosas cantigas refírense ao pirmeiro.
forcadas.— Lugar da parroquia da Santa Comba de Bande.
fradalvite.— Lugar da parroquia de San Martiño de Grou.
fraga, a.— Parroquia formada por un soio lugar, na serra do
Leboreiro, do concello de Lobeira. Deica 1893 pertesceu á
parroquia de San Martiño de Grou ou Cabaleiros, pasando
despois a formar parroquia propia.
fontarcada

gaiás.— Lugar da parroquia da Santa Cruz de Grou.
galez.— Parroquia

de San Fiz de Galez, no concello de Entrimo.
Até o 1893 formou parte da parroquia da Terrachán.
ganceiros.— Lugar da parroquia de San Salvador de Torno, no
concello de Lovios.
granxa.— Lugar da parroquia de Santiago de Cadós, no concello
de Bande.
grou.— Tres parroquias levan iste nome: San Martiño de Grou,
chamada correntemente Cabaleiros; Santa Cruz de Grou, á
que se coñece por Santa Cruz somentes; e San Mamede de
Grou. Cando se cita a parroquia soio polo nome de Grou,
sen adevocación algunha, enténdese que é a derradeira.As
duas pirmeiras son do concello de Lobeira e a outra do de
Lovios.
gudiña, a.— Concello e parroquia na provincia de Ourense.
gustós.— Lugarciño perto de Calvos de Randín.
guxinde.— Lugar da parroquia de Santa María de Pereira, no concello de Entrimo.
illa.— Parroquia

de San Lorenzo da Illa, no monte do Quinxo.
Pertesce ó concello de Entrimo.

lantemil.— Lugar da parroquia de San Lorenzo da Illa.
leboreiro,

Serra do.— Serra que forma a linde antre Portugal e a
Galiza, no SW da provincia de Ourense. Esténdese en senso
NE-SW dende a Penagacha aos montes do Quinxo. Polo nascente proiecta dous macizos: a serra da Vela e o monte do
Viso, que van morrer ás ribeiras do rio Limia. O seu cume
máis outo é a Cabeza de Meda, que acada 1.316 metros de
altitude. A fronteira vai polo cume, onde se atopan algunhas

E

N

Z

O

F

E

R

N

Á

N

D

necrópolis dolménicas. Dende tempos de Alfonso VII esta
serra foi do mosteiro de Celanova.
limia, Rio.— Ten o seu nascente na Lagoa Antela ou Lago Beón;
en senso NE-SW percorre a provincia de Ourense e pasa a
Portugal por antre as serras do Xurés e os montes do Quinxo,
indo desaugar por Viana do Castelo. O seu val divídese en
duas comarcas: Limia Alta e Limia Baixa, separadas antre si
pola Ponte Liñares.
limoeiro.— Vella cadea, hoxe desaparecida, que había en Lisboa.
Debía o seu nome, ao parecer, a un limoeiro que tiña nun
patio interior.
liñares, Ponte.— Ponte sobor do rio Limia, no sitio en que remata
a Limia Alta e comeza a Baixa. Celébrase elí unha famosa
feira, a feira da Ponte.
lobeira.— Parroquia, concello e comarca do partido de Bande.
Non se atopa ningún lugar que teña ise nome e cando se
fai uso de íl é pra desiñar toda a parroquia de San Vicente
de Lobeira. No meioevo foi «Coto Real» e desiñábase a sua
capitalidade co nome de Vila Real de Lobeira, que é o hoxe o
lugar da Vila. Vid. nota 82.
lovios.— Parroquia e concello de San Miguel de Lovios. Celébranse
nela as festas de San Roque e de San Ramón, aparte da de San
Miguel.
lubeira.— Pronunciación local do nome de lobeira.
manín.— San Salvador de Manín ou Trasportela, parroquia do con-

cello de Lovios. Aséntase ao pé do monte de Santa Eufemia,
na serra do Xurés.
martiñá.— Lugar da parroquia de San Pedro de Bande.
maus.— Dous nomes de esta comarca teñen iste nome: ún é Maus
de Salas, preto de Calvos de Randín; o outro atópase onda
Baños de Bande, a cuia parroquia pertesce. O pirmeiro costituie a parroquia de Santa Baia das Maus de Salas. A cantiga
454 refírese a esta derradeira.
meás.— Lugar da parroquia de San Vicente de Lobeira.
meaus.— Lugar da parroquia de San Lorenzo de Tosende, concello
de Baltar, preto de Calvos de Randín.
molar, a.— Lugar da parroquia de San Xés de Lobeira.
montaña.— Dáse iste nome á parroquia de Véncias, formada polos
lugares de Queguas, Véncias e Vilar; é do concello de Entrimo
e atópase asentada preto do cume do Leboreiro.
monterrei.— Parroquia e concello de Santa María de Monterrei,
perto de Verín. Conserva restos de un castelo e outras
construcións anexas. Os xesuítas tiveron elí un Colexio
de grande sona no seu tempo, fundado no ano 1556 e
que desapareceu en 1767 con motivo da espulsión dos
xesuítas.
monterroso.— Concello da provincia de Lugo. O nome recíbeo de
un lugar da parroquia de San Miguel de Esporiz, célebre pola
feira de ano que elí ten lugar.
muiños.— Parroquia e concello no partido de Bande.
nigueiroá.— Santiago

de Nigueiroá, parroquia do concello de
Bande, preto do rio Limia.
nogueira.— Lugar da parroquia de Santa Cristiña de Montelongo,
no concello de Lobeira.
nogueiras.— Pode ser un lugar da parroquia de San Xoan de
Piñeira, concello de Sandiás, na Limia Alta. Na nosa comarca
non hai ningún lugar coise nome.
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olelas.— Lugar

da parroquia da Illa, no Quinxo, preto da raia
portuguesa.
olivada.— Finca en Calvos de Randín.
ourense.— Cabeza da provincia do seu nome, célebre por tres
cousas das que fala unha cantiga pseudopopular, o Santo
Cristo, a Ponte e as Burgas, fontes termales que deitan unha
grande cantidade de auga.
outeiro.— Nome abundantísimo, tanto en lugares coma en barrios, herdades e montes. A cantiga 1844 refírese a un barrio
da Terrachán. As restantes poden aludir a calquera.
pacín,

Rio de.— Rio que se forma ao se xuntaren os rios Illa e
Montaña, o pirmeiro procedente do Quinxo e o segundo do
Leboreiro. O Pacín desauga no Limia despois de un curto
percorrido.
padroso.— Lugar da parroquia de Santa Mariña de Rioseco, no
concello de Calvos de Randín.
parada.— Atópase iste nome en duas parroquias: San Pedro de
Parada Ventosa, no concello de Muiños, e Parada do Monte,
anexo da Fraga, no de Lobeira. As máis das nosas cantigas refírense á derradeira, onde se celebra a festa de Santa Eufemia,
a sua padroeira.
paradela.— San Xoan de Paradela, anexo de Santa María de
Porqueira deica o ano 1893, en que foi erixida en parroquia;
está no concello de Porqueira, partido de Xinzo de Limia.
pazo.— Lugar da parroquia de Santa Comba de Bande, no concello de Bande.
pazó.— Lugar da parroquia de San Pedro de Parada Ventosa, concello de Muiños.
peneda, Virxe da.— Ermida na ladeira W da serra do Leboreiro, en
Portugal. Ten moitos devotos na provincia de Ourense que
acoden en romaxe á sua festa, que se celebra a 4 de setembro.
penedo, Costa do.— Costa nun camiño preto de Facós. O anaco de
camiño en que se atopa chámase Pena Pomba. Compre ter en
conta que iste nome atópase dabondo na Galiza e as cantigas
que o aluden poden seren adaptadas de outros sitios.
pereira.— Parroquia de San Facundo de Pereira, no concello de
Entrimo. Atópase tamén un lugar de iste nome na parroquia
de Santa María de Corbelle, preto de Bande.
picouto.— Cume da serra do Leboreiro, antre a Fraga e Cenderiz.
Trátase de un topónimo moi abondoso na Galiza.
piedade, Virde da.— Ermida onda Parada Ventosa, a cuia parroquia pertesce.
ponte da barca.— Vila portuguesa na beira do rio Limia, a uns
30 kilómetros da raia galega, pola estrada de Lindoso. Son
correntes as mútuas visitas dos de Entrimo e Lovios e os da
Ponte da Barca con motivo das festas de unha ou de outras
das ditas localidades.
ponte pedriña.— Ponte romana sobor do rio Limia, pola que pasaba a via romana de Braga a Astorga. Atopábase preto de Santa
Comba de Bande. Hoxe está lastimosamente asolagada por
un embalse hidroeléctrico.
ponte, Feira da.— Feira que se celebra na Ponte Liñares o dia 22
de cada mes; eiquí remata a Limia Alta e comenza a Baixa.
Queda preto de Xinzo de Limia.
porqueirós.— Parroquia no concello de Muiños, partido de
Bande, baixo o padroado de San Andrés.
porta, Rio de.— Regato que desauga no rio de Pacín, en Entrimo.
portela.— Caso de se referiren as nosas cantigas a unha Portela
determiñada, sería á Portela do Home, na serra do Xurés,
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ou á Portela de Pitóns, antre a serra do Xurés e a de Pitóns.
Tamén pode ser a parroquia de Santa Baia de Portela, ó norde de Bande, nos montes de Cexo. Vid. portela do home e
portela de pitóns.
portela de pitóns.— Paso antre a serra do Xurés e a serra de Pitóns,
que se estende a seguir de aquela, cara o nacente.
portela do home.— Paso na serra do Xurés, polo que ía a via militar romana de Braga a Astorga. Hoxe percórrea unha estrada
que enlaza por elí Portugal coa Galiza.
porteliña.— Hai moitos barrios ou herdades coiste nome en varias parroquias. As nosas cantigas poden aludir a calquera.
porto.— Cidade portuguesa coa que estas terras teñen moito contacto por iren traballar a ela xentes limiás, especialmente de
Entrimo.
pousa.— Atópanse eiquí dous lugares coiste nome, ún en Santa
Cruz de Grou e outro en Santiago de Couso, mais a cantiga
246 semella non referirse a ningún dos dous, xa que relacioa
esta localidade con Arcade. Vid. arcade. Seguramente trátase
de unha cantiga importada e os nomes de Pousa e Arcade
que nela figuran son os de duas estacións do camiño de ferro
de Vigo a Santiago.
queguas.— Lugar

da parroquia de Véncias, no concello de
Entrimo.
quintas.— Hai tres lugares de iste nome: ún na Terrachán, outro
en Lovios e outro en San Vicente de Lobeira. As cantigas 26,
423, 842, 1054, 1682, 1683, 1782, 1828, 1856 e 2495 refírense
ao de Lobeira. Convén notar que o mesmo nome é tamén
apricado por veces a un barrio de determiñados lugares.
quintela.— A cantiga 850 refírese a ún dos lugares que forman a
parroquia de Santa Comba de Bande.
ramallosa .—

O úneco sitio de iste nome que se atopa na nosa
comarca é un anaco de monte preto da Fraga. Níl óllanse ainda as ruiñas de vellas cabanas de pastores e cecais
a cantiga 1977 poidera referirse aos tempos en que estiveron habitadas, o que indicaría pra ela unha grande
antiguidade. Esto no caso de que se non trate de unha
cantiga importada que trougo consigo o nome, que é o
máis seguro, tanto máis que a mesma cantiga atópase en
varias comarcas da Galiza, antre outras, na illa de Arousa.
Vid. nota 656.
rasela.— Lugar da parroquia de San Mamede de Grou.
rebolar.— Terro na serra do Leboreiro, preto da parroquia de
San Xés de Lobeira.
recarei.— Lugar da parroquia de San Pedro de Bande.
requeixo.— Lugar da parroquia de San Mamede de Grou.
ribadavia.— Concello do mesmo nome, cabeza do Ribeiro de Avia,
famoso polos seus viños, a cuio trasporte adicábanse moitos
arrieiros.
ribas.— Temos eiquí dous lugares coiste nome: ún na parroquia
de Calvos de Randín e outro, Ribas de Arauxo, na de Lovios.
ribas de mouro.— Nome que se dá tamén ao lugar de Ribas de
Arauxo, na parroquia de Lovios.
ribadeu.— Parroquia, concello e partido do seu nome na provincia de Lugo; atópase no desaugue do rio Eu, que fai linde
antre Asturias e a Galiza.
rioseco.— Parroquia de Santa María de Rioseco, no concello de
Calvos de Randín, formada polos lugares de Rioseco, Lumear
e Padroso.
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rubiás.— As cantigas 1102 e 2102 refírense a un lugar de ise nome

na parroquia de Santiago de Cadós, concello de Bande. Nesta
comarca atópase tamén a parroquia de Santiago de Rubiás
dos Mistos, na Raia Seca, que ten os lugares de Santiago e
Santa María; está no concello de Calvos de Randín.

salvaterra.— Concello

da provincia de Pontevedra, á beira do rio
Miño. Hoxe ten estación do camiño de ferro de Ourense a
Vigo. Foi en tempos praza forte e de ehí o senso da cantiga
2479.
san bartolomeu.— Capela da Fraga, adicada a iste Santo, padroeiro da parroquia. A Fraga é fregresía dende o ano 1893, pertescendo denantes a San Martiño de Grou.
san benito.— Santuario no cume do Leboreiro, chamado monte
de Grou, a cuia parroquia pertesce.
san lorenzo.— Capela ou «Santo» coesta adevocación no lugar das
Quintas, do que é padroeiro, na parroquia de San Vicente
de  Lobeira.
santa baia.— Lugar da parroquia de San Vicente de Lobeira.
santa comba.— Lugar da parroquia de San Trocado de Santa
Comba de Bande, no que se atopa unha intresante igrexa
visigótica do século vii.
santa cristiña.— Nome que tamén se dá ao lugar de Vileriño, na
parroquia de Santa Cristiña de Montelongo; níl érguese a eirexa parroquial.
santa cruz.— Parroquia de Santa Cruz de Grou, no concello de
Lobeira.
santa lilaina.— Santa Lilaina ou Lilaila sabido é que non eisiste.
Trátase de unha desiñación convencional de unha Santa que
tampouco hai e á que se lle supón unha ermida e unha romaxe que se non atopa en ningures.867
san xés.— Parroquia de San Xés de Lobeira, no concello de
Lobeira.
sarreaus.— Lugar da parroquia de San Pedro de Bande.
silvares.— Lugar da parroquia de San Pedro de Bande. Hai outro
en San Mamede de Grou, mais a cantiga 294 refírese ao pirmeiro; a 366 a calquera dos dous.
souto.— Lugar da parroquia de Santa Cristiña de Montelongo.
subreira, Nosa Señora da.— É a padroeira de Ferreiros de Entrimo,
onde ten unha capela con festa no mes de seitura.
taboazas.— Lugar

da parroquia de Parada do Monte, no concello

de Lobeira.
terrachán.— Parroquia propia dende o ano 1893, baixo o padroado de Santa María a Real. Pertesce ao concello de Entrimo.
torneiros.— Lugar da parroquia de San Xés de Lobeira.
torneiros do val.— Lugar da parroquia de Riocaldo. É o derradeiro pobo que se atopa na Portela do Home, consonte se vaia
cara Portugal.
toural.— Barrio do lugar da Vila, na parroquia de San Vicente de
Lobeira. É onde se fan as feiras do gado e de ehí o seu nome.
Esta mesma desiñación de Toural atópase noutros lugares e
ten o mesmo senso que o castelán cuadropea ou cuatropea,
anque en Castela teña esimesmo o siñificado de un imposto
sobor do gado.
trasportela.— Vid. manín.

val do Rio Caldo, no que se asenta a parroquia de Santa
María de Riocaldo.
valdemir.— Lugar da parroquia de San Xés de Lobeira.
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valoiro.— Lugar da parroquia de Santa Cruz de Grou.
veiga do gorgoledo.— Anaco

de terra na parroquia de Calvos de
Randín.
véncias.— Parroquia de Santo Tomás de Véncias, no concello de
Entrimo. Anque o nome real é o que queda rexistrado, o
Nomenclator oficial mudoullo en Venceás.
verín.— Parroquia, concello e partido xudicial na provincia de
Ourense. Verín ten sona polas suas augas mediciñás.
vigo.— Porto de mar, dabondo coñecido, na provincia de
Pontevedra, ao que ían no vran os da Limia Baixa a «tomar
as augas».
vila.— Temos coiste nome dous lugares na nosa comarca: ún
na parroquia de San Vicente de Lobeira e outro na de San
Martiño de Arauxo. As cantigas 417, 423, 842, 1996 e 2099
refírense ao pirmeiro; as outras a calquera de iles.
vila da barca.— Vid. ponte da barca.
vilamaior.— Lugar da parroquia de Santa María de Vilamaior da
Boullosa, no concello de Baltar, partido de Xinzo da Limia.
vilameá.— Atópanse lugares coiste nome en Santa María de
Riocaldo, San Pedro de Bande e Santiago de Calvos de Bande.
As cantigas 1386 e 1577 aluden ao pirmeiro.
vilanova.— Vilanova dos Infantes, ou, millor, das Infantes, parroquia preto de Celanova, famosa polo santuario adicado á
Nosa Señora do Cristal. Elí fundaron un mosteiro, do que
apenas quedan restos, Santa Adosinda e Santa Ilduara.
vileriño.— Teñen iste nome tres lugares: ún en Santa Cristiña de
Montelongo, outro en San Xoan de Randín, e outro en San
Xés de Lobeira. A cantiga 2099 refírese ao pirmeiro; as outras
a calquera.
villaviciosa.— Non hai iste nome na nosa zona. Poboados de tal
nome hainos nas provincias de Guadalajara, Sevilla, Toledo,
Ávila e Asturias. A cantiga 1753 semella referirse ao de
Asturias.
viso, Monte do.— Monte formado por un contraforte de Leboreiro,
antre os rios Limia e Aveleda.
viso, Nosa Señora do.— Ermida adicada á Virxe nun cume do
monte do Viso. Pertesce á parroquia de San Vicente de
Lobeira e ten duas festas no ano: a pirmeira en maio, no dia
de Pentecostés, e a segunda o dia 8 de seitura.
xeás.— Lugar da parroquia de San Salvador de Torno, no concello

de Lovios.

xendive.— Lugar

da parroquia de San Salvador de Torno, no concello de Lovios.
xurés, Serra do.— Serra que forma a raia con Portugal no Sul da
provincia de Ourense. Acada unha altitude de 1.500 metros
no Pico de Nevosa.
xurés, Nosa Señora do.— Ermida que se atopa nun coto da serra
do Xurés, na boca da Portela do Home, pola banda da Galiza.
Veñen moitos romeiros de Portugal á sua festa, no mes de
seitura. Pertesce á parroquia de Riocaldo.
zabariz.— Lugar da parroquia de San Xés de Lobeira.

val.— O

Ramón Cabanillas, Antífona da cantiga. Vigo, 1951. S. v.
Lilaino.
867
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XOAQU Í N L O R E N Z O
FER N Á N D E Z :
«O

CA N T I G U E I R O
PO P U L A R »

(Conferencia pronunciada no Casino Antelano, de Xinzo de Limia,
o día 18 de Febreiro de 1982, con motivo das festas do Entroido)*

* Gravación cedida xentilmente para a súa reprodución por
José Ángel Vázquez Urquiaga.
Transcrición realizada por Delfín Caseiro.
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NOTA PRELIMINAR
A intervención de Xoaquín Lorenzo ten dúas partes ben definidas. A primeira é un emocionado relatorio
sobre o fecundo cantigueiro popular, con referencias á súa tipoloxía, á súa vixencia, á estreita vinculación coa
literatura culta e recitado de espléndidas creacións ilustrativas. A segunda devén un emocionado coloquio verbo
de diversos asuntos que suscitan o interese do auditorio.
O estudo do cantigueiro foi unha das grandes paixóns de don Xoaquín. A súa contribución ao estudo e
conservación do folclore foi un dos obxectivos que guiaron a súa proveitosa e exemplar existencia. Todas as
cantigas que recita, exemplificacións dos puntos tratados, con mínimas variacións, aparecen recollidas neste
fascinante Cantigueiro popular da Limia Baixa (1973) que é obxecto de ben merecida reedición, unha das recollas
máis completas e analíticas do noso cancioneiro de tradición oral ao reunir manifestacións representativas de
todo o repertorio temático e estilístico. O investigador ourensán é consciente de que o folclore resulta elemento
fundamental na configuración da propia identidade (O Seminario de Estudos Galegos potencia os traballos
etnográficos e folclóricos).
Outras moitas realizacións testemuñan a grande afección do etnógrafo por estas manifestacións da cultura
popular: os traballos inéditos, en colaboración co seu irmao Xurxo, “Cancioeiro de Lobeira” e “Cancioeiro de
Belle”; Vila de Calvos de Randín. Notas etnográficas e folklóricas (1930); “A muller no cancioeiro galego” (Nós,
nº 98, 99 e 100, 1932); “Do cancioeiro de Borneiro (Cabana) (Nós, nº 108, 1932); “Notas etnográficas da Terra de
Lobeira: o liño e a lá” (ASEG, VI,1933); Parroquia de Velle (1936); “El carro en el folklore gallego” (1957, 1974);
“A ramboia” (Boletín Auriense, XII, 1982); Colección de cantigas da Mahía. Recollidas por Lois Tobío Campos
(1984). Conferencias, artigos xornalísticos e entrevistas céntranse, así mesmo, neste apaixonante tema.
En extenso e entretido coloquio, solicitado vivamente polo conferencista, revísanse variados e controvertidos
aspectos da nosa cultura: o Entroido, os Maios, a relixiosidade e o culto ás ánimas, a condición lírica de Galiza,
a fosilización das cantigas, a fortuna dos galegos no exterior, a antigüidade das linguas, o cantar e o traballo,
Prisciliano e a herexía, as cantigas populares e a literatura culta, etc. Don Xoaquín dá probas elocuentes do seu
sólido saber literario, filolóxico, histórico, antropolóxico,...
O Entroido é asunto de varios dos seus traballos: “Notas encol do Antroido en Lobeira” (Nós, nº 124-125,
1934); “Do noso Antroido: os escabicheiros” (Brigantium, III, 1982). En artigos e entrevistas que aparecen nos
xornais La Región e La Voz de Galicia, o autor lamenta as desafortunadas mudanzas introducidas na celabración
e a perda do espírito de outrora. Outra festa popular que resultou moi desvirtuada, na súa opinión, foi a dos
Maios.
A relixiosidade popular atrae tamén a súa atención, que se reflicte en rigorosos estudos como “Paganismo e
cristaísmo na relixiosidade popular” (Encrucillada, nº 9, 1978) ou “Vida espiritual”, en Galicia, da editorial Anaya
(1982).
Na transcrición, procurouse o maior respecto á oralidade. Por iso, mantéñense as peculiaridades dialectais
–ás veces vacilantes– , os castelanismos, os hiperenxebrismos, os vulgarismos, as reiteracións e mesmo os
anacolutos; reprodúcense mediante apóstrofo algúns encontros fonéticos que a normativa actual non considera.
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Miñas donas e meus señores:
Eu teño que agradecer ao meu presentador esas gabanzas inmerecidas que fixo de min. Xa veredes, pola
mostra, que non é tal cousa pero, en fin, ...É unha charla, simplemente, dun home amante de Galicia, amante
das cousas de Galicia, que adicou toda a súa vida a eso, a conocer Galicia o máis a fondo posible.
Vouvos falar dun fósil. Un fósil porque o cancioneiro popular hoxe é un fósil. Quedan as cantigas, os
romances que se fixeron en tempos pasados; hoxe xa non se fan. Non é sólo na Galicia, é no mundo enteiro.
Os novos tempos, ao cambiar o xénero de vida da xente, fixeron que as ocasiós das cantigas desaparecesen;
e ao desaparecer a ocasión, desaparece a cantiga. Eu, si falo delas agora como si falase en tempo presente,
é unicamente pola lembranza dos tempos en que estaban aínda vivas. Pero, polo demais, falar hoxe de
cantigas populares é exactamente o mismo que, digo, falar do diplodocus ou do pterodáctilo; existiron pero
xa non existen; conocémolos polos restos que deles nos quedan hoxe pero nada máis.
Daí o interés da recolleita destes materiales que xa non se volverán a producir pero dos que quedan
aínda lembranzas, dos que aínda se pode recoller algo e que pr’o día de mañán e inda pr’o día de hoxe teñen
un valor científico incalculable. Sobre todo, nun sitio como Galicia; porque Galicia é un pobo que canta.
Canta sempre: canta ao nacimento, canta á morte, canta ao traballo, canta ao amor, canta á burla, canta a
todo. No noso cantigueiro, hai cantigas pra todo, de tódalas categorías, de tódolos xeitos, de tódalas formas;
porque todo ten a súa cantiga.
E o valor extraordinario desta poesía popular derívase precisamente do sentimento da xente. Galicia
..., o home galego sinte a necesidade de cantar porque estamos nunha terra lírica. Non esquezamos que é
a terra de Rosalía e quen di Rosalía di a ialma de Galicia; porque Rosalía realmente, a nosa Rosalía era a
ialma de Galicia. Era o producto desta Galicia nosa, desta Galicia nosa que é máis muller que home; porque
a muller en Galicia, realmente, inda non foi cantada e merecía ben o canto porque Galicia é a muller. Ela é
a sacrificada; ela, cando chega o intre, é a cabeza de familia; ela é ás que chamou a misma Rosalía as viúdas
dos vivos; esas mulleres que tiñan os maridos na emigración –naqueles tempos en que iban a América– e,
sin embargo, elas solas mantiñan a casa, criaban os fillos, labraban as leiras e eran capaces de levaren o peso
dunha casa namentras os maridos andaban na emigración. Daí que ese cantigueiro popular ten a ternura,
ten a ledicia, ten a lírica toda que lle dá o feito de a quen está dedicado o cantigueiro.
Eu podería darvos aiquí mostras de moitas cantigas pero non o vou facer, por unha razón: en primeiro
lugar, porque sería demasiado longa a cousa; e, en segundo lugar, porque quero facer breve esto, por unha
razón: porque hai unha cousa á que chaman os arqueólogos a repregunta, que ten un valor extraordinario,
tanto pr’o que fala como pr’o ouvinte. Eu quero dar tempo a que ao rematar –e pídovolo por favor– que me
preguntedes. Non pra que eu vos aclare nada; ao millor, non podo responder ao que preguntades pero, polo
menos, pra establecer un diálogo antre vós e eu. Podo aclararvos moitas cousas e vós podédesme ensinar a
min outras moitas. Vou, por esto, a intentar ser breve.
Antre as moitas cantigas que se poderían escoller, eu teño sinaladas unhas cuantas, que vos vou ler, e
nas que veredes o profundo sentido poético que teñen.
Por exemplo, esta cantiga:
Cantemos o desafío,
pirmeiro quero eu cantar;
reparai, é sempre o río
que vai á busca do mar.
E contesta:
Aceito a comparación,
eu son home e tu, muller;
a iauga do río é doce,
a do mar ninguén a quer.
Ou esta outra:
Eu, amor, e tu, amor;
cal dos dous será máis firme?
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Eu, coma o sol, a buscarte,
Ti, coma a sombra, a fuxirme.
Decirme si algún poeta, algún gran poeta non firmaría con moito orgullo estas composiciós.
Aquela outra:
Fóra casei; adiós portas,
portiñas do meu quinteiro,
augas do meu saidiño,
sombra do meu mazanceiro.
Eu podería recitarvos moitas destas cantigas. Ter en conta –e dígovolo somentes a título de ilustración–
que na Limia Baixa, de Pontebarxas ata a fronteira portuguesa recollín arredor de tres mil cantigas; cando xa
estas cantigas se perderan, cando xa somentes os vellos se lembraban delas, cando xa non se facían cantigas
novas. E logrei reunir preto de tres mil.
E hai o resumen, por decilo así, dalgunhas cantigas que, eu cando as recollín, lembrei inmediatamente
a figura do Arcipreste de Hita ou do Marqués de Santillana. Estas cantigas que son como un resumen dunha
serranilla ou dunha pastorela; daquelas serranillas e pastorelas do século XIV e do século XV:
Ai de min, que xa perdín
a gracia de cantadora!
Ai de min, que xa a perdín
sendo no monte pastora!
Aiquí tedes resumida unha serranilla do Marqués de Santillana. Ou esta outra; millor dito, estas dúas;
contestan unha a outra:
Antre canas e caniñas
a auga debe de nacer;
mociña que estás na fonte,
dáme logo de beber.
A xerriña é vidrada
e tocadiño ao amor;
non sirve para dar auga,
pra beber é, si señor.
Ou esta outra; esta, ademais, ten unha resposta curiosa:
Non me namoran aneles
nin pendentes nas orellas,
namóranme os teus olliños,
pigureira das ovellas.
A esta déronlle a volta e fixeron dela unha cantiga de tipo humorístico, que é unha cantiga que di:
Non me namora a túa cara
nin a túa cabeleira,
que me namora o canastro
que tes no fondo da eira.
E é curioso o entronque –teño sinaladas moitas que non vou a ler aora porque sería demasiado longo
esto– pero o entronque da literatura popular coa literatura culta, coa literatura dos grandes poetas; cómo
o pensamento do poeta, do poeta culto, pasa ao poeta popular. Ou ao revés: cómo o poeta popular toma a
idea do poeta culto.
Eu atopei unha cantiga mui curiosa cuio autor ten un nome que chegou a nós; é dalá, da terra de
Lobeira, ao sur de Bande; chamábase o Manxor das Quintas. É unha cantiga que lida ela sola, en realidade,
non di nada; é preciso explicar a razón: este Manxor das Quintas era o que chaman por estas terras un fistor,
é decir, un cantor popular, un poeta popular. Este home iba ás festas, iba ás feiras, iba donde había xente
e cantaba na compaña dos mozos e das mozas e iba sempre cantando. Un día saíu dun lugarciño que se
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chamaba Forcadas e iba cantando. Cruzouse co’il un veciño que viña cara o pobo de Forcadas e, ao escoitar
como cantaba, díxolle: –Que hai, Manxor, mui contento vas, que moito cantas!
E o fistor, sin deixar de cantar, contestoulle:
Á entrada de Forcadas,
por ti parei perguntando;
dixeron que estabas bo,
por eso veño cantando.
É difícil atopar unha resposta máis bonita, máis cortés e máis poética cá do Manxor a aquil veciño seu.
Pero decíavos da coincidencia da poesía popular coa poesía culta. Hai unha cantiga das que eu recollín
que me impresionou profundamente polo paralelismo. Hai unha cantiga que di:
Como queres que te queira
si me perdiche o amor?
E agora fixádevos ben nestes dous versos finales:
Como queres que te queira
si me perdiche o amor?
No monte, o can vai chorando
que perdeu a seu señor.
Lope de Vega, nunha das composiciós súas, A Arcadia, ten os versos seguintes:
‘Los más tiernos animales
lloran de pena y dolor;
quien no llora por amor
lo que son celos ignora,
que un perro en el monte llora
si ha perdido a su señor.’
Foi Lope que o tomou do pobo ou foi o pobo quen o tomou de Lope? Probablemente foi Lope quen o
oíu e quen conservou aquel pensamento e o traduxo nestes versos; porque non é fácil que un campesiño
coñecese as obras de Lope de Vega.
Unha cantiga mui curiosa tamén é esta outra, a que di:
Moza probe e ben vestida
moito me dá que pensar;
Dios só viste aos paxariños
porque non saben fiar.
Claro, a inspiración desto está clara; está inspirado no Evanxeo de San Mateo, donde San Mateo fala
de que ..., dice aquelo de “Ollade os paxaros no campo, non sementan nin colleitan en grañeiros e o voso
Pai do ceo mantenos.” Inspirado nesto fai o autor a composición esta, que tamén se traduz naqueles ditos,
naqueles refrás: moza probe e ben vestida, mal me cheira a chamusquina. Ou tamén: o que come cabirto e
cabra non ten, de algures lle vén.
Hai outras moitas, con moitísimos paralelos, pero nas que non me deteño por falta de tempo.
Todos coñeceredes, probablemente, estas cantigas; a moza que lembra o mozo que lle foi á seitura e
láiase decindo:
Ai, Xesús, que calma fai
por riba dos segadores!
Quen fora ramiño verde
que cobrise aos meus amores!
Que ten unha serie de paralelos na literatura castelán, na literatura popular castelán. Por exemplo,
aquela:
‘Mi amante está segando;
Virgen divina,
quién pudiera ponerle
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al sol cortinas!’
Ou tamén:
‘En el campillo llueve,
mi amor se moja;
quién fuera chaparrillo
lleno de hojas!’
Ou tamén:
‘Cuánto canta la cigarra,
madre mía, qué calor!
Estoy a la sombra y sudo,
qué será mi amante al sol?’
Que tamén, xa no século XVI, cantaba o pobo:
‘Estoy a la sombra
y estoy sudando;
¿qué serán mis amores,
que andan segando?’
Curiosa era, é, unha cantiga que di:
Meu chalequiño de liño,
vámonos servir ao Rei,
que os ricos loitan e quedan,
eu, como son probe, irei.
Eran os tempos aqueles en que se redimía o servicio militar mediante unha cuaota; o que era rico
pagaba a cuota e non iba ao servicio; e o probe, que non podía pagar, pois, tiña que faguer o servicio. E que
ten na litaratura unha serie de paralelos; por exemplo, na literatura castelán; ou na literatura galega; na
misma litaratura galega atópase outra cantiga popular que di:
Ai, miña nai, que me levan
para o servicio do Rei!
O rico queda na terra,
eu, como son probe, irei.
E, probablemente, todos vós tedes nas mentes a estas horas aquelo que transcribe Cervantes n’O
Quixote cando aquel mozo que se tropeza con eles canta aquelo que di:
‘A la guerra me lleva
mi necesidad;
si tuviera dinero,
no fuera, en verdad.’
E un pensamento que ten unha gran cantidade de paralelos, tanto na litaratura popular como na
literatura culta, é este. Tamén, unha cantiga dunha poesía extraordinaria e, sobre todo, de un pensamento,
de unha profundidade extraordinaria. Esta fondura de pensamento é o que dá lugar a que aparezca, á súa
vez, na litaratura culta moitas veces:
Teño penas e alegría,
as dúas cousas a un tempo;
coas penas case que morro,
a alegría dáme alento.
Eu teño recollido algo distes paralelos e atopo, por exemplo, no Comendador Escribá, unha moi
conocida e que foi utilizada despois, con certas modificaciós pero utilizada moitas veces:
‘Ven, muerte, tan escondida,
que no te sienta conmigo,
porque el gozo de contigo
no me torne a dar la vida.’
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E Camoes, que di:
‘Señora, diga lo que quiere
porque este muchacho es loco
y muero porque no muere.’
Ou Feliciano de Silva:
‘Señora, no me mateis,
si pensando que matais
porque más vida me dais.’
E Jorge Manrique, que di:
‘No tardes, muerte, que muero;
ven por que viva contigo,
dime pues que te quiero,
que con tu venida espero
no tener gran guerra conmigo.’
E, claro, Cervantes non podía faltar nesto; cando canta don Quixote unha das escenas:
‘Así la vida me mata
que la muerte me torna a dar la vida.
¡Oh, condición no oída,
la que conmigo muerte y suerte trata!’
E hai un anónimo do XVI que, en realidá, é unha modificación da de Escribá:
‘Vivo sin vivir en mi
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.’
Ou a versión que dá Santa Teresa e que, logo, glosa na súa composición:
‘Ven, muerte, tan escondida,
que no te sienta venir
por que el placer de morir
no me vuelva a dar la vida.’
Eiquí tedes ese cruce que vos decía da literatura popular coa literatura culta; cómo se interfiren, hasta
o extremo de que moitas veces non pode un precisar si se trata de obras populares que se aculturizan ou de
obras cultas que pasan a ser populares.
E vou rematar, polo que xa vos dixen, porque quero a repregunta. E xa que estamos no Antroido, unhas
cantigas que tamén nos falan do que é o Antroido, que tamén nos precisan a calidade do Antroido. Nestas
cantigas fala o Antroido; porque o Antroido non é unha festa, o Antroido non é unha época do ano; é eso
pero aínda é moito máis: ten unha personificación. Todos conocedes o Meco, que se pon nas entradas dos
lugares nesta época. Ese Meco ou o Antroido, que chaman noutros sitios, é a persoificación do que realmente
é a época esta que chamamos Antroido. Di, por exemplo:
O Entroido é moi goloso
porque lle gusta o touciño;
de Sabariz foi contente
que lle untaron o fuciño.
Porque levar o Antroido ou o Meco a outro lugar era nalgús sitios, non en todos, pero nos inicios, era
unha sinal de cortesía, unha sinal de boa vecindade.
O mismo que este:
Sabariz e máis Torneiros
xogaban ao Carnaval;
sendo lugares veciños
é cousa mui natural.
Os dun pobo levaban o Meco a outro e os outros correspondíanlle traguéndolle o seu alí.
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Ou esta na que o Meco parece que non vai mui contento e di:
Eu xa puxaba pra tras,
eu xa non quería vir,
había festa no pobo,
sólo por me divertir.
Parecíalle excesiva a cortesía con que o iban a recibir e o Meco non quería ir a aquel pobo.
E, mirade, eu realmente vou rematar cunha cantiga:
Sei un saco de cantigas
e máis unha saquetiña;
se tirades pola lengua,
desátolle a baraciña.
E agora examinádeme. Eu, durante coarenta anos fun profesor e examinei a moitos alumnos; agora
tócame a min invertir os papeles. Preguntade vós e eu contestarie si sei ou non sei; tanto me podedes
aprobar coma suspender.
[Intervención a respecto da orixe e xénese do Entroido ]
Si, porque o Antroido ... Claro, hai que partir dunha base ... Cicais me vaia un pouco pola tanxente nestas
cousas pero, claro, pra aclaralas convén precisalas. O Antroido... Hai, naturalmente, moitas teorías, moitas
hipótesis a cerca do que é o Antroido e eu teño a miña. O Antroido non é unha festa, é un conxunto de festas.
Nil mistúranse unha serie de aspectos distintos que non somentes son desta época do ano sinón doutras
moitas pero que se xuntan agora pra darlle unha certa solemnidade ao que, pra min, é a despedida do
inverno; é o ano vello. Agora despedimos o inverno; despedimos o ano vello, e o ano vello está persoificado
polo Meco; polo Antroido ou Meco.O Meco, nunhos sitios, na maioría dos sitios, é, en primeiro lugar, a final
do comenzo de todas estas festas que se xuntan no ano, durante esta época do ano. Logo, é a cortesía de
lle levar o Meco como cortesía a outros pobos veciños; pero, nalgús sitios, o Meco é unha especie de burla
e, entón, lévanlle o Meco ás escondedelas. Ao día seguinte ... Unhas veces, póñenllo no tellado dun veciño;
outras veces, dependúranllo dun arbre ou déixanllo á entrada do pobo. E entón, os que se sinten molestos
por eso sácano e procuran devolverllo, tamén ás escondedelas, aos de outro pobo. Depende do aspecto que
tome o obsequio, digámolo así, hai quen o recibe como obsequio pero hai quen o considera como unha
burla; burla que non ofende porque –e esto é fundamental no Antroido– o Antroido, en xeneral, supón a
supresión da lei pra ser substituída pola lei do pobo.
Eu teño ouvido moitas veces algunhas bromas que fan certas máscaras (máscaras, non a xente que vai
sin disfrazar; eses non teñen dereitos de ningunha clase); pero as máscaras, a máscara ten tódolos dereitos;
non se lle pode ofender, non se lle pode bater, hai que aturar; porque, como decía unha muller, “bah, eso,
mire, eso haino que tomar así porque sonlle cousas do Antroido”. E como son cousas do Antroido, hainas
que tomar como veñen. Aiquí é costume, nestas máscaras de tipo local, que son mui interesantes –é tamén
outro aspecto da cuestión–, o cigarrón, o cirrio, a pantasma, ... Estas máscaras locales teñen un tabú, teñen
unhos dereitos ... Ninguén pode baterlles, ninguén se pode ofender; en cambio, eles teñen dereito a exixir.
Esto, naturalmente, levaríanos, probablemente –e tense insistido moito porque son unhas máscaras
mui interesantes sobre as que se ten falado e escrito moito– a ritos prehistóricos. Os primitivos actuales ...
Algunhos pobos primitivos actuales –dentro dos poucos que hoxe se poden chamar xa pobos primitivos–
teñen tamén disfraces, parecidos a istes, con máscaras de madeira, nos que se simboliza, unhas veces, os
malos espíritus aos que se bota fóara do lugar e, outras veces, é, por decilo así, o mago, o sacerdote dunha
relixión cualquera panteísta ou idólatra, polo mensos, que se disfraza pra asustar aos malos espíritus e
botalos do pobo.
Este é, posiblemente, –posiblemente, porque nestas cousas hai sempre que andar con moito tacto–, é,
posiblemente, o orixe destas máscaras de tipo local. Outras veces, esta máscara é simplemente a caricatura
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de algún oficio ou de algún personaxe; por exemplo, en Vigo, pois, hai os escabicheiros. En fin, hai unha
serie delas que fan a caricatura de certos oficios; xeneralmente, de oficios pouco considerados. Porque –e
esta é outra das características do Antroido– o Antroido é unha sátira; o Antroido é pra meterse coa xente; é
pra facer resaltar as características ruís, o que non se pode faguer normalmente porque a lei non o permite,
porque as boas costumes non o toleran –porque a xente pode ofenderse– pódese, en cambio, facer no
Carnaval; porque, entón, son cousas do Antroido e como son cousas do Antroido toléranse todas.
E lembrade, por exemplo, n’ O Buscón de Quevedo aquela festa do Rei dos galos en que ao protagonista,
Pablo, un día determiñado, fano Rei dos galos e vísteno dunha maneira un pouco estrafalaria e vai nun
cabalo medio morto de fame. E lembrade a obra fundamental de Víctor Hugo, Nôtre Dame, preséntanos a
aquel probe, o Quasimodo, o campaneiro de París, de Nôtre Dame, que tamén o día do que chaman o Papa
dos tolos, lévano nunhas andas vestido de Papa, dunha maneira grotesca pero vestido de Papa, e aquelo
haino que tolerar porque é o día do Papa dos tolos e, entón, o pobo ten dereito a meterse co’eles.
Aínda hoxe hai algunhas catedrales españolas –unha delas paréceme que é Segovia e hai dúas ou
tres máis– que teñen o día do Obispillo, en que un dos monaguillos vístese de Obispo e aquel día é el a
autoridade dentro da catedral. É decir, que hai unha inversión de valores con obxecto de facer unha crítica
que, doutro xeito, normalmente non se pode facer. Todo esto, naturalmente, non ten nada que ver coa
despedida do ano vello.
Por eso, pra min, o Entroido, estes días de Entroido son os días en que se xuntan unha serie de
elementos distintos pra despedir o ano. Non esquezamos unha cousa: agora, dentro de días, comenza a
brotar o campo, hasta que veña a festa da primaveira, o Maio cos seus maios, coa festa dos Maios, que non é
máis que o festexo da primaveira, do renacer da vida. Os sumerios –e, como vedes, podemos ir mui lonxe–,
no ano 5000 a. C., tiñan un árbol sagrado; era cualquer árbol, non un árbol determiñado, pero era o árbol
da vida e é que o home vía tras o seu redor. A natureza, chegado un certo intre, morría: os arbres perdían
a folla, secaban as plantas. Pero pasaba o tempo e os arbres renacían, volvía a vida a eles. O único que non
renacía era o home; o home pasaba a súa vida e, logo, morría, acabou; non había outra esperanza, outra
espera, outro término. Sólo a vexetación nos daba a idea dunha renovación constante e, así, pr’os sumerios
o árbol da vida era un árbol sagrado como símbolo da vida que renace.
E cousa curiosa ... Todos conocedes unha das parábolas de Cristo; aquela que di: “Eu son a videira e
vós, os sarmentos; os sarmentos que permanezcan unidos a min terán vida eterna, os que se separen de
min morrerán.” Por que a Cristo se lle ocurre compararse cunha videira? Por que a Cristo se lle ocurre
compararse cunha planta? Por unha razón mui sinxela: porque Cristo fala pra unhos homes que aínda
conservan a lembranza daquel árbol sagrado, da vida simbolizada por os arbres. E entón, Cristo escolle a
videira como pudo haber escollido outro arbre calquera, pero escolle un vexetal pra simbolizarse a si mismo,
como vida: “Eu son a vida.” Pero si Cristo lle dice a aqueles homes –ter en conta que Cristo fala pra homes
analfabetos, pra homes sin cultura ningunha–, si Cristo lles dice “Eu son a vida”, non o entenden; fáltalles o
término de comparación; en cambio, enténdeno mui ben cando se compara el cunha videira e compara aos
demais cos sarmentos da videira.
É máis, nos primeiros tempos da Eirexa, naturalmente, os seguidores de Cristo teñen que permanecer
ocultos pero pra entenderse entre eles, pra darse a coñecer, recurren ao simbolismo. É cando aparece, por
exemplo, o alfa e o omega, o peixe, a pomba, ...Estas cousas que pr’os romanos non siñificaban nada, non
decían nada; en cambio, pr’os cristianos si. Pois ben, nas catacumbas hai sepulcros que están adornados
cunha videira. Por que cunha videira? Pois, porque a videira aos cristianos lembráballe a parábola de Cristo.
Entón, a videira pra eles é Cristo. Logo xa, cando a Eirexa consigue a libertade, desaparece o valor simbólico,
queda unicamente o valor decorativo. E sigue ao longo do tempo através de tódolos estilos artísticos, e
todos coñecedes hoxe estes retablos das nosas eirexas en que se ve unha columna salomónica e enredada a
ela, unha videira. Pois esa videira, que hoxe non é máis que un adorno nun altar, naceu, na realidade, 5000
anos a. C.
É a vida que renace; é o Maio; pero, claro, antes de renacer, morre a vexetación.
E esto é o que celebramos agora: unha serie de ritos que conducen á despedida do
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ano, fin do ano vello, do ano que se vai, á morte, desa morte; morreu a vexetación
pero agora vai empezar outra vez de novo e tornará a primaveira. Somentes nós non
renaceremos; renaceremos no outro mundo pero non neste.
[Referencia ao costume de dar esmolas ás ánimas, ao San Antonio ou aos pobres nestas
celebracións]
Eso haino todo o ano; esa é xa outra cuestión que se relaciona ...
Si, porque é a época en que a xente dispón de máis tempo pero eso é outra cuestión; é outra cuestión
que se relaciona –claro, é unha cousa un pouco complicada– coa idea da morte no pobo galego.
Eu ándolle atrás, ando buscándolle as raíces a esa costume e dáme a impresión de que nas vellas
relixiós, anteriores ao Cristiaísmo, naturalmente,... Nestas vellas relixiós celtas, ou que chamamos celtas,
había a creencia nun mundo intermedio, que o home non morre. O morto non morre, o morto sigue vivo;
hai unha separación do corpo e a ialma pero a ialma sigue viva e sigue en contacto cos vivos.
Eu teño recollido moitos datos en col deso e é curioso. Hai unha serie de aspectos interesantísimos nesa
cuestión pero, claro, levaríanos demasiodo, esto xa derivaría demasiado.
Pero, o galego non lle teme nin á morte nin aos mortos. Un crego publicou nunha revista mui interesante
, que coñecerán perfectamente, que se chama Encrucillada, ... Publicou un estudio, un traballo, falando de
algo parecido a esta conclusión que eu saco; tamén o que lle chama el pre-morte. Non é morte, é pre-morte;
non morre o individuo no momento en que fisicamente lle chamamos morte sinón que sigue vivo, hasta o
extremo de que necesita dos vivos. Deí vén a procesión das ánimas, a luciña, a pantasma; daí vén a esmola
ás ánimas; daí vén o culto ás ánimas.
Eu sei ... Coñezo campesiños que na súa vida pisaban a eirexa! Ah!, pero, eso si, chegaba a novena das
ánimas e, viñeras ás cinco da mañán, e non a perdían ningún día. Non tiñan inconveniente en perder a misa
pero non perdían a novena das ánimas.
É un pouco aquelo do ...aquel paisano a quen o crego o reprende porque pasa o Santísimo e el continúa
cuberto sin darlle importancia; pasa o San Roque e, entón, saca o chapeu e arrodíllase. E o crego, claro,
dille: “Pero, home, pasa o Santísimo e non o saludas e, en cambio, a San Roque ... “Mire, señor abade, é que
San Roque é o que garda os porquiños!” En fin, sería cuestión de derivar demasiado e eu teño un pouco a
costume de ir máis alá do que debo.
[Galicia é unha terra lírica; mais canta chorando ou chora cantando? Hai inconsciencia ou
fatalismo?]
Si, é que son un pouco as dúas cousas. Hai unha poesía –non lembro de quén é– falando da gaita, que
di que cando escoita a gaita non sabe si canta ou si chora. É que, na nosa poesía, non sabemos si canta ou si
chora; é que Galicia chora, pero chora cantando. É un pouco contraditorio en apariencia, sin embargo, no
fondo, non o é. Hai que ter en conta que a poesía –e daí o enorme valor que ten como xénero literario– é
capaz de todo. A poesía conmóvenos co bo e conmóvenos co ruín; coa poesía pódese chorar ou coa poesía
pódese gozar. Non é fácil determiñar exactamente si canta ou si chora. Fai as dúas cousas. É algo así como
un lenguaxe natural en Galicia. Cando se escoita o vento nos carballás ou se escoita o mar na costa, ponse
un a pensar: bueno, e o vento ou as ondas agora cantan ou choran? Elas algo din pero non o entendemos; é
algo que levamos dentro e non podemos explicar.
É algo parecido a esa saudade que levamos todos dentro de nós. Mire usté, eu estiven, cando a guerra ...
Estiven ferido no Hospital de Valladolid; estiven bastante tempo; e, de vez en cando, viñan unhas enfermeiras
a xunto de min a decirme: “Mire, que aí hai unhos paisanos seus que están mui tristes.” Efectivamente,
soldados que chegaban feridos e que eran de por eiquí; e os homes estaban abraiados, estaban tristes; e eu
collíaos, metíame co’eles nunha habitación e púñamonos a cantar cousas deiquí; as que fosen, a cantar o que
se nos ocurría. Á media hora, estaban os homes contentos e tranquilos.
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Porque é a necesidade da nosa música, da nosa poesía, de todas estas cousas que se xuntan en nós; que
non lle damos valor cando estamos entre elas pero que en canto que perdemos o contacto, entón, botámolas
de menos, como se nos faltase o aire pra respirar; tanto pra unha cousa como pra outra; tanto pra nos
alegrar como pra nos entristecer.
[Cantiga:

Miña nai, como é tan probe
e non ten pan que me dare,
éncheme a cara de bicos ]

e despois rompe a chorare.
Aí ten o choro cantado. E co’eso a nai arrola o fillo. Ou aquela:
Miña nai, miña naiciña,
como a miña nai ningunha,
que me quentaba a cariña
co calorciño da súa.
É eso, é eso que levamos dentro.
[Cantar chorando é como un fatalismo]
O fatalismo é un lamento; pero, indudablemente, fatalismo entre nós haino, haino.
[Chorar cantando é unha manifestación de inconsciencia]
Que a lamenta dese xeito, que a lamenta así; atopa o alivio de cantar. Hai unha cantiga popular que fala
algo deso; que o seu alivio é cantar... falando das aves; que o seu alivio é cantar. E, efectivamente, hai moito
deso; efectivamente, o seu alivio é cantar.
Hai incluso antre nós un panteísmo que sigue vivo hoxe –porque sigue vivo– e que se manifesta en
moitas das nosas manifestaciós; véselle en todo. A min ocúrreme moitas veces: conmoverme vendo un
paisaxe, simplemente; sentarme no monte nun sitio cualquera, pórme a mirar pr’o paisaxe e conmoverme;
conmoverme! Por eso, por ese sentimento do desexo de establecer unha comunión íntima co entorno que
temos ao noso arredor.
[As cantigas son fósiles. Por que non se fan hoxe?]
Pois non se fan polo seguinte: a maioría das cantigas que se conservan hoxe eran feitas en faenas
do campo, que hoxe desapareceron. Por exemplo, os fiadeiros; nas mallas, no descanso das mallas; nos
carretos. Hoxe eso está mecanizado, o home perdeu xa a súa actitude diante do traballo; quen fai o traballo
é a máquina e desapareceu a parte festeira; nas arrigas do liño. Todas as cousas daban lugar a xuntanzas de
mozas e mozos, en que terminaba o traballo, pois, cantaban desafíos, facían desafíos, había os bailes; todas
estas cousas que hoxe desapareceron; hoxe non hai esas ...
Algún pode aparecer pero xa é dun xeito deliberado; é xeneralmente xente semiculta ou culta: “Home,
vou facer unha cantiga como as que facían antes.” Pero non pasa daí, xa non é a cousa espontánea do pobo.
A min ... Eu lembro ... Foi cicais unha das últimas cantigas que vin compoñer. Estando un día na aldea,
non sei, estaba decíndolle a unhos que estaban alí comigo que me iba ir a Vigo e unha rapaza que estaba alí,
que sabía que eu andaba recollendo estas cantigas e estas cousas, cando dixen que iba ir a Vigo, púxoseme
a cantar; e cantou:
Anque queiran ir a Vigo,
eso non parece mal,
que o que nunca foi a Vigo
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nunca viu puerto de mar.
Estas ocasiós van desaparecendo; e logo, outra cousa, que é tremenda, que fixo e fai un daño mui
grande: a radio e a televisión. Agora xa non é fino eso das cantigas; agora ten que ser as cantigas que canta
fulanito ou as que canta perenganito; son as cantigas do señor que está de moda, que ninguén as entende
pero, en fin, ... É o mismo, como as dan por radio e as dan por televisión, pois hai que entuasiasmarse con
eles.
E agora, desde que todos somos artistas, tan artista é o que pinta As meninas como o que compón
a Novena sinfonía, como esas que san dando taconazos nun tablado; todos somos artistas. E, claro, por
desgracia, a xente acolle con máis facilidade o ruín có bo. Fáltalles un criterio pra escoller.
E, claro, as cantigas, desta maneira, morreron. Poderá ... Algunha, por casualidá, subsiste pero a ocasión
de facer a cantiga, esa xa non a hai.
[Teófilo Braga sinala, no prólogo do cancioneiro de Ballesteros, que Galicia sobreviviu pola súa
condición lírica]
Claro, é que Galicia ... A literatura galega é toda ela lírica. Falo da literatura popular, verdá, da literatura
galega; porque a de persona culta, pois, xa dunha maneira deliberada imita ou sigue unha escola. Pero, polo
demais, a literatura galega é lírica. Aiquí non existe épica; si algún romance épico hai, é romance castelán
traducido pero eiquí non se produce ningún romance épico. E non falemos xa das composiciós que se
conservan nos cancioneiros galaico-portugueses en que todo é lírico de arriba a baixo; non hai máis que
composiciós líricas.
E a proba é tamén que a poesía castelán, cando quere escribir poesía lírica, o poeta castelán vén a Galicia
a buscar os seus elementos. E o Marqués de Santillana, mismo no proemio ao Condestable de Portugal, na
carta e proemio, fala de que unha serie de elementos da lírica galega son tomados por Castela e seguidos
por ela: o leixaprén, os decires, vaqueiras, serranillas, ... Todo eso está tomado da lírica galega; porque en
Castela non había unha lírica. E é natural: Castela estaba enfrentada na loita cos mouros; o que preocupaba
era a épica. En cambio, Galicia, que tiña aquelo lonxe, non lle interesaba; e Galicia atíñase máis á terra
galega, que é unha terra indiscutiblemente lírica. Esta terra de paisaxes, de nubes, é o escenario pr’a lírica;
ideal.
[A cantiga popular pode considerarse como unha especie de pataleo]
Pois si, hasta certo punto si. Sin esquecer que, chegados certos momentos, reaccionaron doutro xeito;
por exemplo, na loita dos Irmandiños; en fin, naquelas sublevaciós, nas loitas contra Isabel a Católica en
defensa da Beltranexa. Todo aquelo, claro, demostra unha vitalidá grande naqueles intres pero, logo, apágase
con facilidade.
[En Madrid quérenlle ben a Galicia; noutras zonas de España non ocorre o mesmo]
Bueno, según, según. Neso hai cousas mui curiosas. En cambio, donde ... Eu creo que, de toda España, o
sitio en donde os galegos asentan con máis facilidade e son millor acollidos é Sevilla; en xeneral, Andalucía,
e, dunha maneira especial, a do Occidente; sobre todo, Sevilla e Cádiz. Alí, un galego que cai alí, ao pouco
tempo, síntese como na terra. Incluso hai máis: unha das cousas máis características de Sevilla, de Cádiz,
de toda a zona esa é o pescado frito; foi levado polos galegos. Esa costume do pescado frito foi levado por
galegos; e prendeu perfectamente ben.
[Comentario verbo da antigüidade de galego e castelán]
En realidá, non se pode falar de antigüedá. E non se pode falar de antigüedá por unha razón: porque,
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en realidade, cando empeza o castelán? Cando empeza o galego? No sentido de cando lle podemos chamar
castelán ou cando lle podemos chamar galego? Hai que ter en conta que a lengua vai evolucionando dunha
maneira lenta; e tanto evoluciona pr’o castelán, por un lado, como pr’o galego, por outro.
Agora, o que hai é unha época de predominio de unha sobre as outras; e entón, encontramos: no século
–probablemente, poderíamos ir hasta o X– ... polo menos, o XI, o XII e o XIII en que hai un predominio da
lengua galega sobre a lengua castelán; pero a lengua castelán xa a hai, pero é unha lengua de segundo orden
que, despois, por razós políticas, vaise impoñendo.
[Alfonso X o Sabio escribe as Cantigas en galego]
En galego, porque o castelán non sirve todavía, non ten a flexibilidade necesaria pr’a lírica porque, en
cambio, do mismo xeito que escribe as cantigas en galego, escribe, pois, a Grande e General Hestoria ou
o Libro do saber de Astronomía; tódalas obras científicas escríbeas en castelán. Porque o galego levaba xa
cultivándose como lengua literaria e o castelán non era máis que unha lengua, xa digo, de segunda clase;
non tiña a flexibilidade necesaria. Aora, non podemos, claro, ... faltan datos pra saber cómo era tanto o
castelán como o galego, antes do século X, polo tanto; en qué momento podemos chamarlle xa castelán,
cándo está perfectamente diferenciado do latín; non o sabemos.
[As “jarchas” supoñen a primeira manifestación da lírica castelá]
Bueno, eu teño as miñas dudas en canto a eso. O chamarlle castelás ás “jarchas” a min paréceme
unha exaxeración; teñen algunhas palabras castelás intercaladas pero nada máis, o demais é mozárabe,
non é castelán. É un pouco de mistura do castelán, claro, co árabe utilizado polos que estaban aiquí, polos
musulmáns que estaban aiquí; pero o demais é unha manifestación de poesía, pero de poesía árabe, non
castelán.
[Hai un certo paralelismo entre “jarchas” e cantigas de amigo canto á métrica, temática, etc.]
Bueno, eso si; eso si, en canto ás formas. Aora, aiquí teñen unha tradición tan grande, dentro de Galicia,
que non podemos supoñer que sean tomadas da lírica castelán; nin a castelán, daiquí.
[O labrego traballa e canta]
Cando o traballo llo permite, canta, si.
[Canta por divertirse ou por axudarse?]
As dúas cousas. Hai cantos ... Por exemplo, na arriga do liño; hai unha operación cando arrigan o liño
que dous mozos póñense nun banco, o ripanzo, e cada un, cun manoxo de liño, dá contra os dentes do
ripanzo pra lle arrigar a semente. Como son dous, utilizan o mismo aparello, claro, ten que ir alternando os
golpes; e entón, hai un ritmo e ao haber o ritmo e un traballo (...)
[Referencia á figura de Prisciliano e á súa herexía]
[Hai quen di] que Prisciliano non foi herexe. Outros sosteñen que si foi herexe. Condenado foi por
un Concilio, pero hai quen di que foi mal condenado porque Prisciliano non foi herexe. Agora, a verdade
é que a doctrina de Prisciliano apenas se conoce, apenas se conoce. Hai, ao parecer, ... Porque, claro, a
Prisciliano ocurriulle o que lle ocurre a outros moitos reformadores, que eles inician unha cousa e, logo, os
seguidores exaxérana, modifícana e terminan por desfigurala. Esto é posible que ocurrise e, de feito, debeu
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de ocurrir moito con Prisciliano. Pero, dende logo, o que hai no priscilianismo –pero, entendámonos, non
que quedase aiquí como fruto do priscilianismo senón que Prisciliano levábao dentro– é o panteísmo que
hai en Galicia. En Galicia somos panteístas. E dun xeito ou de outro, atopámonos con este panteísmo en
tódolos momentos, aínda hoxe; en moitas das costumes, en moitas das prácticas de tipo relixioso de Galicia,
aínda hoxe atopamos fondo pagano; un fondo pagano en todas partes.
[Recolla de cantigas por toda Galicia, pola Limia Baixa; recolleu cantigas deiquí da Limia?]
Da parte da Limia Alta? Non. Si algunha teño é porque a recollín na Limia Baixa. Hai que ter en conta
que as cantigas non se ciñen a un sitio determiñado; eu teño recollido alí cantigas, pois, que se conocen en
toda a Galicia; e é posible que moitas das que eu recollín alí sean daiquí da Limia Alta. Pero recollidas aiquí
por min non teño, non; deiquí non teño.
[As cantigas que Xavier Prado inclúe en Almas sinxelas populares ou feitas por el?]
A maioría delas son feitas por el. Si. Incluso hai poetas cuia obra perdeu o nome pero que se conserva;
por exemplo, Lamas Carvajal. Don Valentín Lamas Carvajal tiña un periódico, que era O tío Marcos da
Portela, no que publicaba poesías. Pois eu recollín, entre o pobo, poesías de Lamas Carvajal, que eles non
sabían de quén eran; a xente tíñaas como cousas populares.
[Colaboradores de Lamas Carvajal, anónimos,...]
Si, si, ... Desde logo, as cousas del foron mui populares; á xente gustábanlles e aprendíaas.
Ben, ustedes dirán.
[Fálase dunha masacre en Zamora de nobres galegos convidados a un banquete, en tempos dos
Reis Católicos]
Bueno, eso cóntase de tódalas épocas en que hai loitas dinásticas. Na época dos Reis Católicos, aiquí
houbo, claro, guerras entre os partidarios da Beltranexa e os de Isabel; e farían, efectivamente, tódalas
atrocidades posibles. Agora, eso atópase en todas partes e en tódolos sitios, en tódalas épocas. Porque neso
é no único que o home non é capaz de millorar; seguimos sendo homes do Paleolítico. Sólo que temos máis
máquinas pra faguer o mal que tiñan os homes do Paleolítico. Pero, espiritualmente, coido que estamos na
misma.
[Hai dificultades para realizar novas recollas de cantigas]
Si, hai algo deso, hai.
Bueno, pois si lles parece que me poden aprobar ...!
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